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PRAKATA WAKIL REKTOR 

 

Assalamualaikum wr. wb. 

Tabik pun 

Yang Kami hormati, Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung, 

Prof. Drs. Ir. Suharno, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng 

Yang Kami hormati, Para Wakil Dekan di lingkungan FT 

Yang kami hormati, Para Pejabat di lingkungan Universitas 

Lampung 

Yang Kami hormati, Ketua jurusan, Ketua Program Studi di 

lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung 

Yang Kami hormati, Para Dosen Fakultas Teknik Universitas 

Lampung  

Yang kami hormati, para tamu undangan 

Yang kami hormati dan banggakan Para Peserta Seminar Nasional 

Pengabdian Masyarakat dan Inovasi (SENAPATI) 2021 

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas 

kehadirat Allah Subhanahu Wa ta’ala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat hadir dalam 

Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat dan Inovasi (SENAPATI) 2021, disingkat 

SENAPATI 2021, yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Lampung pada 

tanggal 4 s.d. 5 Oktober 2021. 

Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat dan Inovasi (SENAPATI) merupakan even seminar 

nasional pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan secara rutin oleh Fakultas Teknik 

Universitas Lampung, menghadirkan para pakar terbaik di bidang pengabdian kepada 

masyarakat. Even yang dinisiasi pada tahun 2019 ini bertujuan untuk memberikan ruang untuk 

publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh akademisi dan praktisi 

dari berbagai daerah di Indonesia.  

Indonesia, dengan penduduk 270 juta lebih, membutuhkan sumber daya manusia yang produktif 

untuk mendukung kemandirian bangsa. Perguruan tinggi berperan besar dalam pembangunan 

sumber daya manusia yang terampil dan mandiri. Universitas Lampung, dalam membangun 

kemandirian bangsa, menjalin kerjasama dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 

tiga tahun terakhir sebanyak 515 kerjasama, dimana pada tingkat lokal Lampung 306 kerjasama, 

tingkat nasional 191 kerjasama, dan tingkat internasional 18 kerjasama. didukung dengan 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh para civitas akademika 
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Universitas Lampung dalam tiga tahun terakhir berjumlah 826 kegiatan. Hal ini menunjukkan 

komitmen Universitas Lampung dalam membangun kemandirian bangsa Indonesia.  

SENAPATI 2021 yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik Universitas Lampung diusung dengan 

tema “Peran Perguruan Tinggi dalam Sinergi Pentahelix untuk Pembangunan Berkelanjutan”. 

Kami, Universitas Lampung, menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak 

dapat dilakukan secara mandiri. Sinergi antara berbagai pihak menjadi kunci dalam suksesnya 

pembangunan berkelanjutan. Konsep pentahelix melibatkan stakeholder secara aktif mulai dari 

masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, media, dan akademisi. Sebagai bagian dari pentahelix 

pembangunan berkelanjutan, Universitas Lampung bersinergi dengan Pemerintah Daerah 

Lampung mau pun pusat, masyarakat Lampung, pelaku usaha, dan media. SENAPATI 2021 

merupakan salah satu kanal dalam mengimplementasikan sinergi pentahelix dan juga menjadi 

bukti kontribusi akademisi mendukung dalam pembangunan berkelanjutan  di Indonesia. 

Kami, Universitas Lampung, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja 

sama dalam penyelenggaraan SENAPATI 2021. 

Demikian sambutan saya sebagai Rektor Universitas Lampung sebagai tuan rumah pelaksanaan 

SENAPATI 2021. Semoga SENAPATI 2021 memberikan kontribusi yang berharga bagi 

kemashlahatan masyarakat Indonesia. 

Terima kasih, 

Wassalamualaikum wr. wb 

Bandar Lampung, 5 Oktober 2021 
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PRAKATA DEKAN 

 

Assalamualaikum wr. wb. 

Tabik pun 

Yang Terhormat, Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. 

Karomani, M.Si, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil 

Rektor Bidang Akademik, Prof. Heriyandi, S.H., M.S. 

Yang Kami hormati, Para Wakil Dekan di lingkungan FT 

Yang kami hormati, Para Pejabat di lingkungan Universitas 

Lampung 

Yang Kami hormati, Ketua jurusan, Ketua Program Studi di 

lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung 

Yang Kami hormati, Para Dosen Fakultas Teknik Universitas 

Lampung  

Yang kami hormati, para tamu undangan 

Yang kami hormati dan banggakan Para Peserta Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat dan 

Inovasi (SENAPATI) 2021 

Mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa ta’ala karena atas berkat 

dan rahmatnya kita dapat hadir dalam SENAPATI 2021 yang diselenggarakan di Provinsi 

Lampung, Indonesia. 

Fakultas Teknik Universitas Lampung menginisiasi Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat 

dan Inovasi (SENAPATI) sebagai bentuk apresiasi terhadap pegabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh para intelektual bangsa Indonesia, khususnya civitas akademika Indonesia. 

Kegiatan yang digagas pada tahun 2019 dengan ketua panitia Ibu Dr. Sri Ratna Sulistiyanti, pada 

tahun 2020 dilanjutkan oleh ketua panitia Ibu Dr. Dyah Indriana Kusumastuti, dan sekarang 

tahun 2021 diketuai oleh Bapak Dr. Endro P Wahono. Hal ini menunjukkan komitmen Fakultas 

Teknik Universitas Lampung untuk mengangkat prestasi dan kinerja civitas akademika dalam 

pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk realisasi tridarma perguruan tinggi. 

Pengabdian kepada masyarakat juga merupakan bagian dari sinergi pentahelix. Pentahelix adalah 

konsep multipihak yang melibatkan pemerintah, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau 

komunitas, media, dan akademisi. Universitas Lampung telah menjalin kerjasama dengan 

berbagai pihak. Khususnya di Fakultas Teknik, banyak kerjasama yang dijalin dengan dunia 

usaha dan dunia industri. Sebagai akademisi, para dosen terlibat sebagai konsultan, tenaga ahli, 

perancang, pelaksana, serta inventor dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

Indonesia. 
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Kami berterimakasih kepada para Narasumber Keynote yang kompeten dan berpengalaman di 

bidangnya, Bapak Prof. Dr. drh. R. Wisnu Nurcahyo, Reviewer Nasional Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Universitas Gadjah Mada, Bapak Dr. Warji, S.TP., M.Si., Reviewer Nasional 

Pengabdian Kepada Masyarakat dari Universitas Lampung, Bapak Markus Susanto, SE, MH. 

CHt., ICSS dari PT. Maggot Indonesia Lestari, Ibu Simparmin Br. Ginting, S.T., M.T., dari 

Teknik Kimia Universitas Lampung, dan Bapak Didik Kurniawan, S.Si, M.T. Ketua Jurusan 

Ilmu Komputer Universitas Lampung , untuk berbagi kebijaksanaannya dalam kegiatan 

SENAPATI 2021. Para narasumber keynote yang luar biasa ini memberikan teladan dan inspirasi 

bagaimana seorang dosen harus berkiprah dan mengabdi di masyarakat. 

Akhir kata, Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Lampung, para narasumber, 

pemakalah, panitia, dan seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan Seminar Nasional 

Pengabdian Masyarakat dan Inovasi (SENAPATI) 2021. Semoga penyelenggaraan kegiatan ini 

menjadi bukti dan pijakan bagi para intelektual negeri ini untuk terus berkarya dan mengabdi 

kepada bangsa Indonesia. 

Terima kasih, 

Wassalamualaikum wr. wb 
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KETUA PANITIA 

Bissmillahi rohmanirrohim 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh , salam sejahtera 

bagi kita semua, Shalom , Om Swastyastu , Namo Buddhaya , 

dan Salam Kebajikan. 

Tabik pun,  

Yang Terhormat, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas 

Lampung, Prof. Dr. Heriyandi, S.H.,M.H. 

Yang saya hormati, Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Lampung, Prof. Ir. Suharno, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng 

Yang Saya hormati, Para Wakil Dekan di lingkungan FT Unila 

Yang saya hormati, Para Pejabat di lingkungan Universitas 

Lampung 

Yang saya hormati Para Narasumber SENAPATI 2021 

Yang Saya hormati, Para Ketua jurusan, Ketua Program Studi 

dan Dosen di lingkungan Universitas Lampung 

Yang saya hormati, para tamu undangan, dan  

Yang saya hormati dan banggakan Para Peserta Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat dan 

Inovasi (SENAPATI) 2021 

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala 

karena atas berkat dan rahmat Nya kita dapat hadir dalam Seminar Nasional Pengabdian 

Masyarakat dan Inovasi (SENAPATI) 2021 Pada tahun ini, SENAPATI diselenggarakan pada 

tanggal 5 dan 6 Oktober 2021 secara DARING.  

Saya Endro P Wahono selaku ketua Panitia SENAPATI 2021 melaporkan bahwa SENAPATI 

merupakan seminar nasional tentang pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan 

secara Tahunan oleh Fakultas Teknik Universitas Lampung.  

SENAPATI diinisiasi mulai tahun 2019 untuk dapat dimanfaatkan sebagai sarana sharing dan 

komunikasi ilmiah oleh para praktisi dan akademisi dari seluruh Indonesia dalam konteks 

pengabdian kepada masyarakat. 

Pada tahun ketiga ini, SENAPATI mengambil tema “Peran Perguruan Tinggi dalam Sinergi 

Pentahelix untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Hal ini sejalan dengan upaya Universitas 

Lampung untuk terus bersinergi dan berinovasi untuk negeri.  
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Konsep pentahelix dalam pembangunan berkelanjutan melibatkan masyarakat, pemerintah, 

pelaku usaha, media, dan akademisi sangat membutuhkan keserasian dalam mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan, untuk itu, sarana komunikasi ilmiah seperti SENAPATI menjadi 

sangat strategis. 

Mohon izin melaporkan SENAPATI 2021 mengundang para Akademisi dan  

Praktisi pemberdayaan sebagai nara sumber, yaitu: 

1. Bapak Prof. Dr. drh. R. Wisnu Nurcahyo, dari Universitas Gadjah Mada 

2. Bapak Dr. Warji, S.TP., M.Si., Universitas Lampung 

3. Bapak Markus Susanto, S.E., M.H., CHt., ICC, PT. Maggot Indonesia Lestari 

4. Bapak Didik Kurniawan, S.Si., M.T. Universitas Lampung 

5. Ibu Ir. Simparmin Br. Ginting, M.T. Universitas Lampung 

SENAPATI 2021 diikuti oleh 95 peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari 69 orang 

Peserta Pemakalah dan 26 orang Peserta non Pemakalah. Terimakasih kepada Bapak/Ibu yang 

telah sangat antusias dalam berpartisipasi pada SENAPATI 2021. 

Terimakasih juga tidak lupa saya sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras dan 

bahu membahu ditengah kesibukan luar biasa.  

Akhirnya saya atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf jika dalam penyelenggaraan 

SENAPATI 2021 terdapat hal yang belum sempurna. 

Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dan mohon Bapak Wakil  Rektor Bidang 

Akademik Universitas Lampung, Bapak Prof. Heriyandi, SH.,M.H pada saatnya nanti dapat 

membuka secara resmi SENAPATI 2021. 

Terima kasih, 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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RUNDOWN ACARA SEMINAR NASIONAL 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI 

(SENAPATI) 2021 

“PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM SINERGI PENTAHELIX UNTUK 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN” 

Bandar Lampung, 05 Oktober 2021 

WAKTU PROGRAM PIC 

Selasa, 05 Oktober 2021 

07.30 – 08.00 Registrasi Panitia 

08.00 – 08.25 

 

Official Opening Ceremony  MC:  

Laporan Ketua Pelaksana      (5”) Dr. Ir. Endro P. Wahono, S.T., 

M.Sc 

Sambutan Dekan Fakultas Teknik  

(10”) 

Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D., 

IPU., ASEAN Eng 

Sambutan Rektor Unila sekaligus 

Membuka Acara Seminar              

(10”) 

Prof. Karomani, M.Si 

Do’a  Riki Chandra Wijaya, S.Pd., 

M.T 

08.25 – 08.30 Video FT Unila dan Video UNILA IT  

08.30 – 09.00 Keynote Speaker I :  

Prof. Dr. drh. R. Wisnu Nurcahyo 

Moderator :  

Dr. Dyah Indriana Kusumastuti 

09.00 – 09.30 Invited Speaker: 

Markus Susanto, S.E., M.H., C.Ht., 

ICC 

09.30 –10.00 Diskusi 

10.00 – 10.30 Keynote Speaker II :  

Dr. Warji, S.TP., M.Si  

Moderator :  

Dr. Lukmanul Hakim 

10.30 – 11.00 Invited Speaker : 

Simparmin Br. Ginting, S.T., M.T 

11.00 – 11.30 Invited Speaker : 
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Didik Kurniawan, S.Si., M.T 

11.30– 12.00 diskusi 

12.00 – 13.00 Ishoma (Video FT dan UNILA) Panitia 

13.00 – 15.00 Paralel Session A Moderator 

Room 1A: Prof. Joni Agustian 

Room 2A: Dr. Eng. Shirley 

Savetlana 

Room 3A: Dr. Eng. Helmy 

Fitriawan 

Room 4A: Dr. Lilis Hermida 

Room 5A: Dr. Sri Ratna 

Sulistiyanti 

15.00-15.30 Break Isoma Panitia 

15.30 – 16.50 Paralel Session B Moderator 

Room 1B: Prof. Joni Agustian 

Room 2B: Dr. Eng. Shirley 

Savetlana 

Room 3B: Dr. Eng. Helmy 

Fitriawan 

Room 4B: Dr. Lilis Hermida 

Room 5B: Dr. Sri Ratna 

Sulistiyanti 

16.50 – 17.00 Penutupan oleh Dekan FT Unila 

 

Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D., 

IPU., ASEAN Eng 
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PEMBAGIAN SESI PARAREL 

ROOM 1 

MODERATOR : Prof Joni Agustian 
  

    

No Jam 
No 
ID 

Nama 
Pemakalah 

Asal 
Pemakalah 

Judul Makalah 

1 13.00-13.10 2 Akhmad Riszal 
Universitas 
Lampung 

Pelatihan Keterampilan Pengelasan Dalam 
Membuat Produk Hasil Las Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Guru Dan 
Siswa Di Yayasan Al Muttaqien Bandar 
Lampung 

2 13.10-13.20 3 Sri Agustina 
Universitas 
Sultan Ageng 
Tirtayasa 

Pengembangan Inovasi Pangan Lokal 
Pada Pembuatan Tepung Jamur Tiram 
Menggunakan Teknik Ekstraksi Basah Di 
Kelompok Tani Hutan Mekar Hasanah 
Kabupaten Lebak-Banten 

3 13.20-13.30 7 
Ahmad 
Yonanda, S.T., 
M.T. 

Universitas 
Lampung 

Pelatihan Pembuatan Karya Teknologi 
Sederhana Menggunakan Mikrokontroler 
Arduino Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Siswa Sma Al-Husna Bandar Lampung 

4 13.30-13.40 8 
Dr Ir. Chatarina 
Niken, MT 

Fakultas Teknik 
Jurusan Sipil 
Universitas 
Lampung 

Pembelajaran Daring Pembuatan Jalan 
Rabat Beton  Untuk  Masyarakat Pedesaan  

5 13.40-13.50 9 
Dr. Nairobi, 
S.E., M.Si 

Universitas 
Lampung 

Pemberdayaan Masyarakat Terdampak 
Pandemi Covid-19 Melalui Pelatihan Usaha 
Kecil Berbasis Teknologi Vacum Frying 
Dan Digital Marketing Untuk Meningkatkan 
Nilai Jual Salak Di Desa Wonoharjo 
Tanggamus 

6 13.50-14.00 67 
Dr. Ordas 
Dewanto, M.Si. 

Teknik 
Geofisika 
Universitas 
Lampung 

Beternak Dengan Sumber Air Terdekat 
Untuk Meningkatkan Usaha Di Desa 
Bernung Kecamatan Gedong Tataan 
Pesawaran Lampung 

7 14.00-14.10 18 
Aryanto, S.T., 
M.T. 

Teknik Elektro 
Universitas 
Lampung 

Pemanfaatan Aplikasi Pembelajaran Virtual 
Elektronika Berbasis Augmented Reality Di 
SMK SMTI Bandar Lampung 

8 14.10-14.20 61 
Ida Bagus 
Suananda 
Yogi, S.T., M.T. 

Teknik 
Geofisika 
Universitas 
Lampung 

Edukasi Desain Sumur Dan Kualitas Air 
Bersih Untuk Warga Kampung Cendikia, 
Lampung Selatan 

9 14.20-14.30 64 
Rahmi 
Mulyasari 

Teknik 
Geofisika 
Universitas 
Lampung 

Edukasi Mitigasi Bencana Longsor Di Sman 
17 Bandar Lampung Untuk Mewujudkan 
Sekolah Siaga Bencana 

Istirahat 

10 15.30-15.40 19 
Dr. Neli Aida, 
S.E., M.Si 

Ekonomi 
Pembangunan 
Fakultas Ekonomi 
Dan Bisnis 
Univesitas 
Lampung 

Reformulasi Pengetahuan Masyarakat 
Desa Kiluan Negeri Kabupaten 
Tanggamus Akibat Coronavirus Disease 
(Covid-19) 
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11 15.40-15.50 20 
Pindo Riski 
Saputra  

Stisipol Dharma 
Wacana Metro 

Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan 
Politik Di Era Society 5.0 Dan Revolusi 
Industri 4.0 

12 15.50-16.00 34 
Muhammad 
Yusri Lukman, 
ST., MT., Ph.D 

Universitas 
Muslim Indonesia Master Plan Bumi Perkemahan Pramuka  

Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa 

13 16.00-16.10 49 
Hadi Prayitno, 
M.T. 

Teknik Mesin 
Universitas 
Lampung 

Pendampingan Manajemen Energi Skala 
Rumah Tangga Kepada Anggota 
Koperasi Kuntum Bunga 

14 16.10-16.20 50 Sumiharni 
Fakultas Teknik 
Universitas 
Lampung 

Pelatihan Dan Pendampingan 
Pembuatan Sumur Resapan Sebagai 
Upaya Antisipasi Banjir Di Rt 05 
Kelurahan Beringin Jaya, Kota Bandar 
Lampung   
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ROOM 2 

MODERATOR : Dr Eng. Shirley Savetlana 
  

    

No Jam 
No 
ID 

Nama 
Pemakalah 

Asal 
Pemakalah 

Judul Makalah 

1 13.00-13.10 11 
Dr. Ir. Muh. 
Sarkowi, M.Si. 

Teknik 
Geofisika 
Universitas 
Lampung 

Studi Pemetaan Partisipatif Melalui 
Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam 
Pembuatan Peta Geowisata Guna 
Mewujudkan Desa Sukaraja Sebagai Destinasi 
Wisata Utama Di Kabupaten Tanggamus 

2 13.10-13.20 12 
M. Ridho Ulya, 
S.T., M.Eng. 

Universitas 
Lampung 

Perbaikan Kwalitas Produksi Tepung Singkong 
Dan Menejemen Ukm Kwt Sapporo Di Desa 
Wonokriyo Kec. Gading Rejo Pringsewu     

3 13.20-13.30 14 Ita Prihantika 
Universitas 
Lampung 

Pelatihan Desain Produk Untuk Pelaku UMKM 
Komunitas Genpro Chapter Metro  

4 13.30-13.40 16 Dini Hardilla 
Universitas 
Lampung 

Kegiatan Peduli Kampung Pada Permukiman 
Bugis, Kampung Cungkeng, Bandar Lampung 

5 13.40-13.50 17 
Dr. Herman 
Halomoan 
Sinaga 

Universitas 
Lampung 

Perakitan Dan Troubleshooting Sistem 
Penerangan Jalan Raya Tenaga Surya Bagi 
Masyarakat Desa Kutoarjo, Gedong Tataan, 
Pesawaran  

6 13.50-14.00 22 
Yuyun Fitriani, 
S.A.N., M.Si 

Stisipol 
Dharma 
Wacana Metro 

Sosialisasi Dan Pendampingan Adaptasi 
Kebiasaan Baru Di Kampung Mojopahit, 
Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung 
Tengah 

7 14.00-14.10 23 
Dr. Ratnasari 
Ramlan, ST., 
MT 

Universitas 
Tadulako 

Penyuluhan Teknik Pengerjaan Drainase 
Untuk Rumah Sederhana Di Kota Palu 

8 14.10-14.20 25 
Sandri Erfani, 
S.Si., M.Eng. 

Teknik 
Geofisika 

Pemetaan Daerah Rawan Gempa Dan 
Sosialisasi Mitigasi Di Desa Way Muli Daerah 
Sekitar Gunung Rajabasa Provinsi Lampung 

9 14.20-14.30 67 
Fitri 
Prawitasari 

Teknik 
Arsitektur  

Penyuluhan Daur Ulang Sampah Anorganik 
Sebagai Elemen Interior Dan Eksterior 

Istirahat 

10 15.30-15.40 26 
Muhammad 
Karami, S.T, 
M.Sc, Ph.D 

Jurusan 
Teknik Sipil - 
Fakultas 
Teknik - 
Universitas 
Lampung 

Peningkatan Mutu Bata Merah Produksi 
Industri Kecil Dan Rumah Tangga Di Desa 
Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang 
Kabupaten Lampung Selatan 

11 15.40-15.50 29 
CITRA 
PERSADA 

UNIVERSITAS 
LAMPUNG 

Pemampudayaan Masyarakat 
Agrowidyawisata  Rajabasa Jaya Menuju 
Kampung Kreatif 

12 15.50-16.00 51 
IRZA 
SUKMANA 

Jurusan 
Teknik Mesin 
FT Unila 

Diseminasi Dan Pemetaan Potensi Aplikasi 
Teknologi Lampu Darurat Dari Air Garam Di 
Dusun 1 Ekoharjo, Desa Onoharjo, Terbanggi 
Besar, Kabupatan Lampung Tengah 

13 16.00-16.10 52 
Siti Nurul 
Khotimah, S.T., 
M.Sc 

Universitas 
Lampung 

Edukasi Kesiapan Menghadapi Bencana Banjir 
Di Sdit Fitrah Insani Langkapura, Bandar 
Lampung 
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ROOM 3 

MODERATOR : Dr Eng. Helmy Fitriawan 
  

    

No Jam 
No 
ID 

Nama 
Pemakalah 

Asal 
Pemakalah 

Judul Makalah 

1 13.00-13.10 5 Amir Marasabessy 
UPN Veteran 
Jakarta 

Pelatihan Perawatan Zona Lambung 
Perahu Ikan Bebahan Kayu Pada Mitra 
Kelompok Nelayan Desa Lontar Kabupaten 
Serang 

2 13.10-13.20 21 Iswan, S.T, M.T. 
Universitas 
Lampung 

Bantuan Teknik Dan Sosialisasi 
Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa 
Sidokerto Kecamatan Bumiratu Nuban 
Kabupaten Lampung Tengah 

3 13.20-13.30 24 
Dr. Arief Setiawan, 
ST., MT 

Universitas 
Tadulako 

Penyuluhan Teknik Pembesian, 
Pengerjaan Sloof Dantiang Untuk  Rumah 
Ramah Gempa 

4 13.30-13.40 28 
FADHILAH 
RUSMIATI 

UNIVERSITAS 
LAMPUNG 

Pengelolaan Limbah Ampas Bambu 
Sebagai Media Tanaman Di Desa Talang 
Mulya Kecamatan Teluk Pandan 
Kabupaten Pesawaran 

5 13.40-13.50 27 
Amril Ma'ruf 
Siregar, ST, MT 

Universitas 
Lampung 

Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan 
Masjid Di Kawasan Hunian Tetap Korban 
Bencana Tsunami Di Desa Kunjir 
Kabupaten Lampung Selatan  

6 13.50-14.00 30 DIANA LISA 
UNIVERSITAS 
LAMPUNG 

Adaptasi Rumah Daswati Dalam Konteks 
Pelestarian Cagar Budaya Kelurahan 
Enggal Kota Bandar Lampung  

7 14.00-14.10 32 Intan Destrilia 
STISIPOL 
Dharma 
Wacana 

Sosialisasi Pemanfaatan Atribut Darurat 
Guna Penyecagahan Penularan Covid-19 
Didesa Margajaya Kecamatan Metro 
Kibang. 

8 14.10-14.20 60 Ir. Andius D. 
Putra, PhD 

Universitas 
Lampung 

Kabupaten Tanggamus Dalam Kacamata 
Potensi Kerentanan Bencana Longsor 

ISTIRAHAT 

9 15.30-15.40 37 Hesti S.Si., M.Eng 
Universias 
Lampung 

Mitigasi  Bencana Banjir Sebagai Upaya 
Pendidikan Penanggulangan Bencana 
Pada Siswa Sekolah Menengah Atas  
Yayasan Nurul Huda Lampung 

10 15.40-15.50 40 

Dr. Ir. H. 

Ansarullah. ST., 

MT 

Universitas 

Muslim 

Indonesia 

Edukasi Pemanfaatan Limbah Bulu Ayam 

Menjadi Panel Ramah Lingkungan, Di 

Desa Borisallo Kecamatan Parangloe  

Kabupaten Gowa 

11 15.50-16.00 69 

Ir. Fauzan 

Murdapa, M.T., 

IPM 

Universias 

Lampung 

Pendampingan Pembuatan Peta 

Pariwisata Di Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu  
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ROOM 4 

MODERATOR : Dr. Lilis Hermida 

No Jam 
No 

ID 

Nama 

Pemakalah 

Asal 

Pemakalah 
Judul Makalah 

1 13.00-13.10 31 
Ir. Nashrah, S.T., 

M.Si. 

Universitas 

Muslim 

Indonesia 

Optimalisasi Fungsi Lahan Pekarangan 

Sebagai Kebun Hidroponik Guna Mendukung 

Ekonomi Keluarga Di Desa Borisallo 

Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa  

2 13.10-13.20 35 
Ir. Muhammad 

Zaki, ST., M.Sc 

Universitas 

Muslim 

Indonesia 

Perencanaa Master Plan Kawasan Agrowisata 

Pesantren Wihdatul Ulum Di Kecamatan 

Parangloe Kabupaten Gowa 

3 13.20-13.30 36 
Ir. Fikri Alami, 

ST., M.Sc., 

M.Phil. 

Jurusan 

Teknik Sipil 

UNILA 

Motivasi Dan Peningkatan Skill Kontraktor 

Lokal  Dalam Mengatasi Permasalahan 

Kerusakan Gedung 

4 13.30-13.40 54 
MM. Hizbullah 

Sesunan, S.T., 

M.T. 

Universitas 

Lampung 
Perancangan Masjid Dengan Pendekatan 

Passive Design Building 

5 13.40-13.50 41 
Ir. Eko Rakhmat 

Labaso, ST., 

M.Si. 

Universitas 

Tadulako 

Penyuluhan Implementasi Protokol Kesehatan 

Dan Keselamatan Kerja Bagi Tukang 

Bangunan Di Proyek Rumah Sederhana Di 

Kota Palu 

6 13.50-14.00 42 
Subuh Tugiono, 

S.T., M.T. 
FT unila 

Sosialisasi 'Menghargai Air'  Di Sekolah Alam 

Lampung 

7 14.00-14.10 1 Yuli Darni 
Universitas 

Lampung 

 Pemberdayaan Pengelola Sampah Plastik 

Dengan Aplikasi Centrifugal Dryer Yang 

Menguntungkan Secara Ekonomi Di Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan  

8 14.10-14.20  Sugeng Prayitno 
UPNV 

Jakarta 

Meningkatkan Kreatifitas Santri Pondok 

Pesantren Dengan Bekal Ilmu Teknik 

Otomotive 4 Tak 

Istirahat 

9 15.30-15.40 45 
Yuda Romdania, 

S.T., M.T. 
Teknik Sipil 

Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Anorganik Dengan Teknologi Sederhana, 

Ramah Lingkungan Dan Bernilai Ekonomi Di 

Masa Pandemi Covid 19 

10 15.40-15.50 46 
Ir. Ika Kustiani, 

ST., MEngSc., 

PhD., IPM. 

Universitas 

Lampung 
Diseminasi Peraturan Terkait Bangunan Hijau 

Dan Greenship Assessment &Certification 

Sebagai Upaya Promosi Penerapan 
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Sustainable Green Building 

11 15.50-16.00 47 
Ir. Laksmi Irianti, 

MT. 

Universitas 

Lampung 

Pemberdayaan Kelompok Tani Kampung 

Agrowidya Wisata Sinar Harapan Melalui 

Pelatihan Teknologi Vertikal Garden Worm 

Composing Barrel 

12 16.00-16.10 56 

Prof. Dr. Dyah 

Wulan Sumekar 

Rengganis 

Wardani, SKM., 

M.Kes 

Fakultas 

Kedokteran 

Universitas 

Lampung 

Peningkatan Pengetahuan Faktor Risiko HIV-

AIDS Pada  Pengunjung Layanan Voluntary 

Clinical Test (VCT) Di Puskesmas Kemiling  

Bandar Lampung Untuk Mengurangi 

Penularan HIV-AIDS 
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ROOM 5 

MODERATOR : Dr. Sri Ratna Sulistyanti 
  

    

No Jam 
No 
ID 

Nama 
Pemakalah 

Asal 
Pemakalah 

Judul Makalah 

1 13.00-13.10 44 
Panca Nugrahini 
Febriningrum 
(Yuli Darmi) 

Universitas 
Lampung 

Pemanfaatan Sampah Organik Menjadi 
Eco-Enzym  Bagi Ibu-Ibu Pkk  Kecamatan 
Rajabasa Bandar Lampung 

2 13.10-13.20 4 
LUKMANUL 
HAKIM 

UNIVERSITAS 
LAMPUNG 

Penerapan Listrik Tenaga Surya Untuk 
Penerangan Pada Pondok Pesantren 
Sunan Pandanaran Lampung 

3 13.20-13.30 13 
Ir. Arinal Hamni, 
M.T. 

Universitas 
Lampung 

Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas  
Kerajinan Asesoris Berbahan Batok Kelapa 
Sebagai Produk Unggulan  Desa 
Palembapang Kecamatan Kalianda 
Lampung Selatan 

4 13.30-13.40 15 
Sri Ratna 
Sulistiyanti 

Universitas 
Lampung 

Digitalisasi Ketersediaan Bahan Baku 
Pakan Ternak Di Desa Rukti Endah, 
Seputih Raman 

5 13.40-13.50 38 
Riki Chandra 
Wijaya,S.Pd.,M.T 

Universitas 
Lampung 

Pelatihan Teknologi Rainwater Harvesting 
Di Perumahan Pesona Natar Residence 
Dalam  Upaya Menjaga Stabilitas Level 
Muka Air Tanah 

6 13.50-14.00 43 
Gigih Forda 
Nama 

Universitas 
Lampung 

Pemanfaatan Teknologi Learning 
Management System (Lms) Dalam 
Pembelajaran Jarak Jauh Bagi Guru Pada 
Masa New Normal Di Smk-Smti Bandar 
Lampung 

7 14.00-14.10 48 
Siti Anugrah 
Mulya Putri 
Ofrial, S.T.,M.T. 

Universitas 
Lampung 

Peningkatan Keahlian Kelompok Tukang 
Dalam Pembuatan Rumah Sederhana 
Layak Huni Pada Desa Kalisari Natar 
Lampung Selatan 

8 14.10-14.20 53 
Ir. Panji 
Kurniawan, S.T., 
M.Sc. 

Arsitektur, 
Universitas 
Lampung 

Bantuan Teknis Pra Desain  Renovasi 
Mushalla At-Taqwa Dusun Adimulyo, 
Kampung Adijaya Kecamatan Terbanggi 
Besar,  Lampung Tengah 

9 14.20-14.30 55 
Prof. Dr. Joni 
Agustian, S.T.., 
M.Sc.  

Jurusan Teknik 
Kimia Fakultas 
Teknik 
Universitas 
Lampung  

Roadshow 80 Tahun Teknik Kimia 
Indonesia:  Pengenalan Pendidikan Teknik 
Kimia Dan Bidang Karir Kepada Para Guru 
Kimia Sekolah Menengah Atas  

10 14.30-14.40 57 
Yunita Kesuma, 
S.T., M.Sc. 

UNIVERSITAS 
LAMPUNG 

Pendampingan Pokdarwis 
Agrowidyawisata  Dalam Konsep Penataan 
Ruang Wisata  Desa Rajabasa Jaya, Kota 
Bandar Lampung 

11 14.40-14.50 58 
Rosalia Dwi 
Werena, S.ST., 
M.Eng 

Universitas 
Lampung 

Sosialisasi Dan Penyediaan Instalasi Cuci 
Tangan Higienis Di Sekolah Dasar 

12 14.50-15.00 59 
Aminudin Syah, 
S.T., M.Eng. 

Universitas 
Lampung 

Kajian Potensi Longsor Serta Upaya 
Pengurangan Risiko Bencana Melalui 
Edukasi Mitigasi Berbasis Masyarakat Di 
Kelurahan Pidada, Bandar Lampung  

Istirahat 

13 15.30-15.40 65 
Kristianto 
Usman, S.T., 
M.T., Ph.D. 

Universitas 
Lampung 

Peningkatan Pengetahuan Santri Pondok 
Pesantren Tentang Pembuatan Paving 
Blok Dengan Campuran Bahan Limbah 
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Plastik 

14 15.40-15.50 66 
Dyah Indriana 
Kusumastuti 

Universitas 
Lampung 

Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren 
Darul Muttaqin Lampung Tengah, Dalam 
Peningkatan Kualitas Lingkungan Untuk 
Sanitasi Dan Jalan 

15 15.50-16.00 68 
Sri Ratna 
Sulistiyanti 

Universitas 
Lampung 

Digitalisasi Ketersediaan Bahan Baku 
Dan Produk Pakan Ternak Di Desa Rukti 
Endah, Seputih Raman,  Lampung 
Tengah 

16 16.00-16.10   
Meizano Ardi 
Muhamad 

Universitas 
Lampung 

Metode Edukasi 4.0 Melalui Virtual 
Reality Warisan Sejarah Budaya 
Lampung 
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PEMBERDAYAAN PENGELOLA SAMPAH PLASTIK DENGAN APLIKASI 

CENTRIFUGAL DRYER YANG MENGUNTUNGKAN SECARA EKONOMI DI JATI 

AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  

Yuli Darni1*, Herti Utami2, Sri Ratna Sulistyanti3, Muhammad Hanif2 dan Lia Lismeri2  

 
1,2Jurusan Teknik Kimia Universitas Lampung, Bandar Lampung 
3Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung, Bandar Lampung 

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145 

Penulis Korespondensi : yuli.darni@eng.unila.ac.id 

 

Abstrak  
 

Kegiatan PKM ini memberdayakan masyarakat khususnya kelompok pengelola sampah plastik dalam mengolah 

sampah plastik dan menghasilkan produk daur ulang plastik dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding 

limbah plastik yang belum diproses. Kegiatan ini melibatkan elemen anggota masyarakat secara langsung 

dalam memproses sampah plastik menjadi produk cacahan plastik. Proses yang berlangsung melalui beberapa 

tahapan yaitu proses pencacahan dan pengeringan. Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini 

meliputi tahap sosialisasi, tahap pelatihan dan praktek penggunaan alat pengering sampah plastik jenis 

centrifugal dryer. Kegiatan pengabdian ini bertempat di Desa Sumber Jaya Jati Agung, dengan sasaran 

khususnya adalah mitra pengelola limbah plastik Monaco Rongsok. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah 

belum memiliki alat yang lengkap yang mendukung proses pengolahan limbah plastik menjadi cacahan plastik 

yang siap dijual. Dengan kegiatan PKM ini mitra  pengelola daur ulang plastik mendapatkan bantuan alat 

pengering. Dari analisis ekonomi setelah diperoleh bantuan ini dapat meningkatkan kapasitas sampah plastik 

yang diproses menjadi produk cacahan plastik dan meningkatkan keuntungan bagi mitra. 

 

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat; limbah plastik; cacahan plastik; centrifugal dryer 

 

1. Pendahuluan  

Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki individu 

dan masyarakat serta mewujudkan kemandirian 

masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat 

dapat berpartisipasi dalam pembangunan. 

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi 

yang digunakan dalam pembangunan masyarakat 

sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan 

kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Salah satu pemberdayaan 

masyarakat dalam hal ini kelompok pengelola 

limbah plastik dilakukan dalam rangka 

memungkinkan masyarakat dalam peran sertanya 

mengolah sampah plastik menjadi bahan baku 

plastik yang dapat diolah kembali sebagai produk 

daur ulang plastik.   

Kuantitas sampah semakin meningkat seiring 

dengan peningkatan jumlah penduduk dan semakin 

bervariasinya sampah disebabkan oleh semakin 

beragamnya aktivitas penduduk. Apabila sampah 

tidak ditangani secara tepat, eksistensi sampah di 

alam akan berdampak negatif bagi lingkungan di 

sekitarnya. Dampak negatif khususnya sampah 

plastik berpengaruh pada lingkungan karena 

sifatnya yang non degradable. Menurut Zulkifli 

(2014) ada beberapa upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengurangi volume sampah, empat (4R) 

prinsip yang dapat digunakan dalam 

menanganimasalah sampah yaitu: reduce, reuse, 

recycle, dan replace.  

mailto:yuli.darni@eng.unila.ac.id
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Untuk dapat melakukan proses daur ulang 

sampah plastik tersebut, berikut empat tahan untuk 

mendaur ulang sampah bekas botol dan gelas 

plastik : Pengumpulan botol atau gelas plastik 

Botol atau gelas plastik dikumpulkan dari 

pemulung yang setiap harinya disetorkan dan 

dibayar per kilogram. 

Penyortiran Penyortiran dilakukan setelah sampah 

botol dan gelas plastik dikumpulkan lalu 

dipisahkan supaya warna tidak tercampur saat 

proses penggilingan. 

Setelah itu dilakukan penyortiran lalu 

dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin 

perajang supaya sampah plastik menjadi bentuk 

ukuran kecil atau dikenal dengan sebutan biji 

plastik. Sampah kemasan plastik tersebut 

dimasukan ke dalam mesin dengan campuran air 

bersih supaya menjadi sampah yang lembut dan 

bersih. Tahapan selanjutnya adalah penjemuran. 

Tahap ini dilakukan setelah proses penggilingan 

dan bekas sampah botol plastik tersebut harus 

sudah menjadi biji plastik yang bersih.  Biji plastik 

tersebut dijemur kurang lebih selama 7 jam hingga 

8 jam (https://jabar.tribunnews.com/2017).  

Desa Sumber Jaya, Jati Agung Lampung 

Selatan merupakan lokasi mitra pengelola limbah 

plastik. Yang mana merupakan bagian dari 

kelompok masyarakat yang selama ini ikut 

berperan penting dalam pengolahan limbah sampah 

plastik di daerah tersebut. Pak Makmun adalah 

nama ketua pengelola limbah plastik Monaco 

Rongsok telah melakukan proses pengumpulan dan 

pemilahan sampah dari pemulung, serta 

pencacahan, dan pengeringan kemudian dijual 

seminggu sekali. Kelompok pengelola limbah 

plastik yang dikelola oleh pak Makmun ini 

melibatkan 5 pekerja dan juga anggota masyarakat 

lain termasuk pemulung yang siap setiap saat 

menyetorkan sampah plastik. Kondisi di lapangan 

terlihat bahwa permasalahan mitra adalah alat 

pengolahan sampah plastik yang terbatas. 

Meskipun sudah memiliki mesin pencacah plastik 

yang juga merupakan bantuan dari program 

pengabdian kepada masyarakat, namun untuk tahap 

selanjutnya dilakukan secara manual yaitu 

pengeringan cacahan plastik dengan sinar matahari. 

Alat yang dimiliki mitra belum lengkap sesuai 

dengan proses daur ulang plastik samapi 

membentuk cacahan plastik kering. Tim pengabdi 

memberikan solusi dengan memberikan bantuan 

alat pengering untuk tahapan pengeringan cacahan 

plastik pada proses pengolahan sampah plastik. 

Jenis alat pengering yang diberikan adalah tipe 

Centrifugal Dryer. Adanya alat pengering ini akan 

mengurangi biaya produksi karena lebih efisien 

dari segi waktu dan lahan pada proses pengolahan 

sampah plastik.  

2. Bahan dan Metode 

Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan 

dari bulan juli-September tahun 2020 di Desa 

Sumber Jaya, Jati Agung, Lampung Selatan. 

Kegiatan pengabdian ini memberdayakan 

masyarakat khususnya pengelola limbah plastik 

dengan cara melibatkan mitra dalam proses daur 

ulang plastik. Bantuan alat pengering yang 

diberikan kepada mitra sebagai alat pelengkap 

untuk proses daur ulang plastik adalah alat 

pengering tipe centrifugal dryer tipe CUP-K100, 

dengan kapasitas 100 kg/jam, material body 

platteser, serta dilengkapi motor penggerak diesel 

atau electromotor. 

Metode kegiatan yang digunakan dalam 

kegiatan pengabdian ini adalah metode yang 

melibatkan masyarakat dengan pemberdayaan 

masyarakat dalam hal ini mitra pengelola limbah 

plastik, dalam kegiatan secara keseluruhan. 

Kegiatan dilakukan beberapa tahap yaitu 

memberikan pengetahuan dan sosialisasi serta 

praktek pengelolaan sampah plastik dengan alat 

yang telah diberikan sehingga program akan 

terlaksana dengan baik. Sasaran kegiatan 

pengabdian pemberdayaan masyarakat ini adalah 

kelompok pengelola limbah plastik yang 

harapannya akan memotivasi kelompok pengelola 

limbah plastik yang lain di daerah sekitar Jati 

Agung. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penyelesaian masalah sampah tidak hanya 

dilakukan dengan mengandalkan petugas 

kebersihan saja. Seluruh lapisan masyarakat harus 

membantu pemerintah untuk bergerak bersama 

dalam menangani masalah sampah. Keterlibatan 

peran masyarakat ini juga dapat dilakukan oleh 

sekelompok pengelola sampah antara lain sampah 

plastik. Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian 

tentang pemberdayaan atau peran kelompok 

https://jabar.tribunnews.com/tag/plastik
https://jabar.tribunnews.com/tag/botol
https://jabar.tribunnews.com/tag/plastik
https://jabar.tribunnews.com/tag/plastik
https://jabar.tribunnews.com/tag/plastik
https://jabar.tribunnews.com/tag/botol
https://jabar.tribunnews.com/tag/plastik
https://jabar.tribunnews.com/tag/plastik
https://jabar.tribunnews.com/tag/plastik
https://jabar.tribunnews.com/tag/plastik
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masyarakat dalam pengolahan sampah plastik, Pak 

Makmun sebagai mitra pengelola limbah plastik 

memiliki andil dan peran yang besar untuk 

terlaksananya program kegiatan pengabdian 

masyarakat ini. Sebagai ketua pengelola sampah 

plastik dalam kegiatannya melibatkan anggota 

masyarakat dan pemulung sampah plastik agar 

proses daur ulang plastik tersebut dapat berjalan 

baik. Dalam hal ini, kegiatan ini dapat membangun 

kemampuan masyarakat dalam mengolah sampah 

plastik secara mandiri. 

 

Gambar 1. Sampah plastik yang menumpuk 

Sesuai dengan karakteristik plastik yaitu 

polimer yang strukturnya permanen, plastik-plastik 

yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi 

memerlukan waktu yang lama untuk 

penguraiannya. Plastik memerlukan waktu kira-

kira sampai delapan puluh tahun lamanya untuk 

diuraikan, kandungan yang terdapat pada plastik 

yaitu material-material berbahaya seperti logam 

berat (timbel dan nikel), apabila plastik terurai 

tentu pastinya zat-zat berbahaya juga akan 

tercampur ke dalam tanah dan masuk ke dalam air 

tanah sehingga menyebabkan polusi pada tanah dan 

air. Karakteristik plastik yang lama untuk terurai, 

maka sampah-sampah plastik dimanfaatkan dengan 

didaur ulang menjadi barang yang berguna untuk 

dapat digunakan kembali (Aprizal, 2018). 

 

 
Gambar 2. Anggota Monaco Rongsok sedang 

memilah plastik 

Untuk keterlibatan masyarakat pada 

pengelolaan sampah khususnya pengelolaan 

sampah yang memproses sampah plastik menjadi 

produk cacahan plastik yang dapat diproses lebih 

lanjut menjadi produk daur ulang, peran serta mitra 

seperti Monaco Rongsok ini sangat diperlukan 

dalam rangka mengendalikan sampah plastik agar 

tidak semakin banyak mencemari lingkungan. Pada 

Gambar 1 terlihat sampah plastik yang sudah 

dikumpulkan mitra pengelola sampah plastik. Dan 

Gambar 2 terlihat ketika anggota mitra sedang 

memilah sampah plastik yang dapat didaur ulang. 

Sedangkan Gambar 3 memperlihatkan anggota 

mitra sedang mengoperasikan alat pengering 

centrifugal dryer. 

Alat pengering yang diberikan kepada 

mitra memiliki kapasitas cacahan plastik 

maksimum 100 kg dan hasil pengeringan kadar air 

cacahan plastik berkurang hingga 80%. Hasil 

pengeringan cacahan plastik ini terlihat seperti 

terlihat pada Gambar 4.  
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Gambar 3. Anggota mitra sedang mengoperasikan 

alat pengering. 

Pada proses pengolahan daur ulang plastik 

ini pengeringan cacahan palstik adalah langkah 

proses yang harus dilakukan agar produk cacahan 

plastik siap dijual ke penampung daur ulang 

plastik. Produk cacahan plastik kering ini akan 

berharga lebih tinggi dibanding plastik yang masih 

berupa barang bekas. Memang memerlukan alat 

pencacah plastik dan pengering plastik untuk 

memproses sampah plastik tersebut yang harganya 

lumayan mahal bagi mitra pengelola limbah 

plastik. Dengan adanya bantuan alat pengering bagi 

mitra akan membantu proses pengelolaaan sampah 

plastik yang ditekuni oleh mitra. Dan ini akan 

membantu meningkatkan kapasitas dan mutu 

produk cacahan plastik yang dijual oleh mitra. 

Kondisi pada sebelum dan sesudah kegiatan 

Program Kemitraan Masyarakat jika dianalisis dari 

segi keuntungan secara ekonomi dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Analisis perhitungan keuntungan pada 

proses pengolahan sampah plastik  

No

. 

Keadaan Sebelum 

PKM 

Keadaan Sesudah PKM 

1 Kapasitas 

produksi hanya 

200 kg/hari  

 

Kapasitas produksi 

menjadi 300 kg/hari  

 

2. Keuntungan Rp. 

200-300 ribu 

rp/kg per hari 

Peningkatan keuntungan  

sekitar400-500 ribu 

rp/kg per hari 

3. Waktu 

pengeringan  

2 hari 

Waktu pengeringan  

1 hari 

 
Gambar 4. Cacahan atau biji plastik yang 

dihasilkan pengelola limbah plastik 

Dari hasil evaluasi, peningkatan pengetahuan 

para peserta mengenai proses pengelolaan sampah 

plastik dan ketrampilan dalam menggunakan 

bantuan alat yang diberikan secara signifikan dapat 

meningkat. Pemberian bantuan alat centrifugal 

dryer kepada kelompok pengelola limbah plastik, 

dapat membantu proses pengolahan sampah plastik 

di lingkungan masyarakat sekitar Jati Agung. 

Kegiatan ini juga memberikan nilai tambah secara 

ekonomi pada sampah plastik yang dikelola oleh 

mitra dan kegiatan pengabdian ini dapat 

memberikan keuntungan kepada masyarakat serta 

dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi mitra 

khususnya yaitu kelompok pengelola sampah 

plastik di Sumber Jaya, Jati Agung, Lampung 

Selatan.  

4. Kesimpulan 

Adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat  

Skema Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 

Kemenristek/BRIN Tahun Anggaran 2020 untuk 

mitra pengelola limbah plastik di Desa Sumber 

Jaya, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan ini, 

permasalahan yang dihadapi mitra mendapatkan 

solusi dengan adanya bantuan alat pengering 

cacahan plastik atau alat pengering centrifugal 

dryer Setelah mitra menggunakan alat ini pada 

pengolahan cacahan limbah plastik ini membuat 

proses pengeringan lebih cepat dan dari 

perhitungan analisis keuntungan ternyata 

memberikan keuntungan yang meningkat sebesar 

50% bagi mitra pengelola limbah plastik.. Jika 

dibandingkan dengan kondisi sebelumnya maka 

terjadi peningkatan pendapatan bagi mitra. 
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PELATIHAN KETERAMPILAN PENGELASAN DALAM MEMBUAT PRODUK 

HASIL LAS UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN GURU DAN SISWA DI 

YAYASAN AL MUTTAQIEN BANDAR LAMPUNG 

Akhmad Riszal1*, Yanuar Burhanuddin1, A. Yahya Teguh P1, Tarkono1 

 Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung, Bandar Lampung 

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145 

Penulis Korespodensi : akhmad.riszal@eng.unila.ac.id 

Abstrak 
Pendidikan merupakan modal utama bagi Bangsa untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya 

manusia. Hal ini dikarenakan sumberdaya dapat meningkatkan kualitas manusia untuk mengelola 

sumber daya yang ada dan dalam pengelolaan sumber daya bisa efektif dan efisien dalam 

mensejahterakan kehidupan ditengah meningkatnya daya saing. Salah satu yang dibutuhkan dalam 

peningkatan sumber daya adalah meningkatkan kompetensi dengan mengaplikasikanya di kehidupannya. 

Salah satu lingkup pendidikan yang dapat diasah adalah Guru dan Siswa di Yayasan Al Muttaqien 

Bandar Lampung hal ini dikarenakan dalam proses belajar mengajar tidak adanya sinkoronisasi dengan 

bidang secara teknis sehingga ntuk menambah pengalaman kompetensi Guru dan Siswa maka dibutuhkan 

Pelatihan. Pelatihan ini diberikan kepada Guru SMP dan SMA serta Siswa, guna melatih hard skill 

peserta. Adapun tujuan dari Pelatihan keterampilan untuk guru dan siswa membuat sebuah produk 

dengan media Las (Welding) sangat prospek untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam bidang 

Teknik. Sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan masalah bisa teratasi dan bisa menambah 

kompetensi guru dan siswa untuk dapat bersinergi dengan melakukan ilmu terapan. Metode yang 

digunakan adalah Ceramah dan Pelatihan pendampingan. Adapun hasil dari pelatihan pengelasan 

adalah sebuah materi dan produk hasil pengelasan. 

 

Kata kunci: Pelatihan, hard skill, Welding. 

1. Pendahuluan  

Pendidikan merupakan modal utama upaya 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, akan tetapi pendidikan juga harus 

didampingi kemampuan dalam mengolah dan 

memanfaatkan sumberdaya disekitar kita, sehingga 

diperlukannya keahlian dalam mengembangkan 

potensi diri. Salah satu perantara dalam 

pengembangan diri adalah dilakukannya pelatihan. 

Program pengabdian Kepada Masyarakat yang 

dilakukan oleh dosen merupakan salah satu Tri 

Dharma yang merupakan tugas pokok seorang 

dosen. Pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh tim dilaksanakan di Yayasan Al 

Muttaqien, yang mana sasarannya adalah Guru dan 

Siswa. Pengabdian dilakasanakan dengan 

dilakukannya Pelatihan pengelasan dalam membuat 

produk. Hal ini tujuannya dalah menambah 

kemampuan dan pengalaman dalam menggali 

potensi pengelasan serta mengenalkan pengetahuan 

dasar terhadap jurusan Teknik Mesin. 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan model 

ceramah dan model pelatihan. Pelatihan kepada 

Guru dan Siswa diharapkan dapat memberi 

pengetahuan dan keterampilan untuk menggali 

potensi dan mencapai produktivitas kerja dalam 

rangka mengasah skill guru dan siswa.  

Pada pelatihan ini dilakukan pengelasan Las 

Listrik (SMAW) merupakan salah satu cara 

pengelasan dimana panas pengelasan didapat dari 

busur listrik yang terjadi diantara ujung elektroda 

dengan permukaan benda kerja. Pengelasan dengan 

penyambungan dua benda kerja berupa logam 

dengan media bahan tambah berupa filler metal 

atau elektroda las. Pada proses las SMAW, 

elektroda dibenamkan ke dalam cairan logam yang 

terapung dalam suatu cekungan yang disebut 

welding pool dan secara bersama-sama membentuk 

deposit logam lasan (Wiryosumarto, Okumura, 

2008).  

Besar kecilnya arus saat melakukan 

pengelasan tergantung pada diameter elektroda, 

tebal tipisnya bahan yang di las, jenis elektroida 

yang digunakan dan posisi pengelasan (Muwahib 

dkk, 2017).  
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Salah satu yang dapat mempengaruhi hasil 

Lasan adalah arus pengelasan. Arus pengelasan 

adalah aliran pembawa muatan listrik dari mesin 

las yang digunakan untuk dilakukannya 

pengelasan. Arus las dapat mempengaruhi 

penembusan dan kecepatan pencairan logam induk. 

Semakin tinggi arus pengelasan maka hasil 

pengelasan pada benda kerja akan cepat tembus 

dan cepat pencairan logam. Besar arus pada proses 

pengelasan dapat mempengaruhi hasil pengelasan. 

Jika arus pengelasan terlalu rendah maka pencairan 

logan dari ujung elektroda pengelasan tidak stabil 

dan tidak cukup dalam melelehkan logam, akan 

tetapi jika arus terlalu besar maka pengaruh pada 

benda kerja akan menghasilkan manik yang lebar 

dan hasil lasan yang terlalu dalam yang berakibat 

benda kerja bisa rusak (Helanianto,dkk. 2020). 

Penggalian potensi keterampilan pengelasan 

dapat dipejari sendir dengan cara melakukan 

pelatihan. Hal ini dikarenakan banyak sekali 

aplikasi pengelasan yang sudah menjadi digunakan 

dalam usaha rumahan atau usaha dalam skala 

industri. Penyesuaian kebutuhan teknologi yang 

dipakai baik usaha rumahan atau skala industri 

sudah banyak diaplikasikan misal usaha pengelasan 

membuat pintu, pagar tralis, rak buku dan lain-lain 

atau bahkan pada skala industri konstruksi dan 

trsnsportasi (Pareke, 2014). 

 

Aplikasi pengelasan bisa dilakukan oleh 

setiap orang. Sehingga pada kegiatan Pengabdian 

kepada masyarakat dapat diaplikasikan untuk 

menggali potensi skill dalam membuat sebuah 

produk. Pelatihan diberikan kepada guru dan siswa 

di Yayasan Al Muttaqien Bandar Lampung. 

Harapan dari kegiatan ini, peserta dapat 

meningkatkan dan mengembangkan skill 

pengelasan dalam membuat sebuah produk. 

 

2. Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah 

metode caramah atau penyampaian teori 

pengelasan SMAW dan praktik pelaksanaan 

kegiatan. Dalam praktik sendiri akan dibutuhkan 

peralatan-peralatan pengelasan dan raw material 

yang akan dijadikan produk lasan. Pelaksanaan 

kegiatan ini diikuti oleh Guru dan Siswa di 

Yayasan Al Muttaqien. Adapun materi yang 

disampaikan kepada peserta adalah Pengetahuan 

dasar pengelasan SMAW secara teori, Video 

Pengelasan, peralatan yang dibutuhkan dalam 

pengelasan dan pengetahuan K3 dalam pengelasan. 

a. Waktu dan Tempat pelaksanaan 

Pelaksanan kegiatan dilaksanakan di 

Gedung sekolah Yayasan Al Muttaqien. 

Pelaksanaan dilaksakan 2 kali pertemuan, 

setelah itu dilakukan pendampingan saat 

dilakukan peserta mandiri atau kelompok 

dalam latihan pengelasan. 

Pada kegiatan pertama, diberikan 

penjelasan teori dasar dengan metode 

ceramah meliputi materi pengetahuan dasar 

pengelasan dan pengenalan K3. Kemudian 

selanjutnya dilkukan pelatihan 

pendampingan cara melakukan teknik 

pengelasan dan membuat produk yang 

dapat dimanfaatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Alat dan Bahan 

Adapun alat yang digunakan dalam kegiatan 

ini adalah 

- Las SMAW berfungsi sebagai mesin las untuk 

proses penyambungan. 

Gambar 1. Prinsip kerja las 

Gambar 2. Penyajian Materi 



 
PROSIDING SENAPATI 

 (SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI) 
BANDAR LAMPUNG, 08 AGSTUS 2022 

E-ISSN: 2685-0427 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Palu Las berfungsi untuk membersihkan kerak 

pengelasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sikat Las berfungsi untuk membersihkan 

kampuh las dari terak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gerinda tangan berfungsi untuk memotong 

benda kerja dan membersihkan atau 

menghalukskan kampuh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Topeng Las berfungsi untuk melindungi mata 

dari cahaya las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sarung tangan las berfungsi untuk memegang 

benda kerja yang akan di las, agar tangan tidak 

terkena percikan las dan tidak panas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun bahan yang digunakan dalam 

kegiatan ini adalah besi Hollow, Besi siku dan besi 

beton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pengelasan menggunakan Elektroda 

yang mana mempunyai fungsi logam pengisi pada 

proses pengelasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Partisipasi mitra sangat antusias, dimana 

peserta menikuti kegiatan dari awal hingga akhir. 

Serta peserta minta pendampingan lebih dalam 

melakukan teknik pengelasan dalam membuat 

produk. Kegiatan dimulai dengan penjelasan dasar 

teori pengelasan dan K3, setelah itu dilaksanakan 

pelatihan pendampingan secara langsung. 

 

Setelah pemberian materi dasar Pengelasan, 

kemudian dikenalkan Keselamatan dan Kesehatan 

Gambar 3. Mesin Las 

Gambar 4. Palu Las 

Gambar 5. Sikat Las 

Gambar 6. Gerinda Tangan 

Gambar 7. Topeng Las 

Gambar 8. Sarung Tangan Las 

Gambar 9. Besi 

Gambar 10. Elektroda 
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Kerja (K3) dalam Pengelasan. Hal ini bertujuan 

untuk meminimalisir kejadian yang mebahayakan 

saat melakukan pengelasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan selanjutnya adalah proses pelatihan 

pengelasan untuk menyalakan busur api guna untuk 

membiasakan dan mempunyai pengalaman 

pengelasan dalam pembuatan produk pengelasan 

serta dilakukan pemotongan besi yang akan 

digunakan sebagai bahan pengelasan dalam 

membuat sebuah produk dari hasil pengelasan. 

Pemotongan bahan dapat dilihat pada gambar 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan secara langsung dilakukan pendampingan 

secara terus menerus guna mencapai hasil las yang 

maksimal dan sampai proses pengelasan menjadi 

produk yang dapot dimanfaatkan. Pada pelatihan 

awal, Tim PkM melakukan uji coba dengan 

mencontohkan cara dan teknik mengelas. 

Kemudian, peserta dapat mencoba dalam 

melakukan uji coba pengelasan. Pada pelatihan 

pengelasan dilakukan pembuatan sebuah produk 

tempat pengangkut galon. Pada pelatihan ini, 

peserta sukses dalam membuat tempat angkut galon 

seperti pada gambar 13. Pada hasil pertama saat 

dilakukan uji coba dengan pengangkutan galon, 

tempat tersebut patah karena terjadi retak pada 

hasil pengelasan, sehingga dilakukan perbaikan 

dalam penyambungan retaknya hasil pengelasan 

produk tersebut. Hasilnya, selanjutnya saat 

dilakuakan uji coba tempat angkut galon tersebut 

tidak lagi terjadi patah hal ini dikarenakan 

dilakukan perbaikan pengelasan kembali secara 

menyeluruh. Sehingga dalam kegiatan ini, peserta 

dapat mempunyai wawasan dasar pengelasan dan 

peserta dapat mengembangkan diri dalam 

keterampilan dalam pengelasan. Pada kegiatan 

selanjutnya peserta akan mencoba membuat rak 

bunga dalam memanfaatkan produk hasil 

pengelasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Materi 

Gambar 12. K3 Pengelasan 

Gambar 13. Pemotongan Bahan 

Gambar 14. Produk Pengelasan, Tempat 

pengangkut galon 
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4. Kesimpulan 

Kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat 

dalam melatih skill pengelasan dalam membuat 

produk pengelasan diikuti peserta dengan antusias 

dan semangat yang tinggi. Sehingga peserta dapat 

membuat sebuah produk hasil pengelasan berupa 

tempat angkut galon. Dalam kegiatan selanjutnya, 

peserta meminta bantuan oleh tim untuk tetap 

mendampingi dalam membuat kreasi pengelasan. 

Adapun rencana selanjutnya yang akan 

dilaksanakan para peserta adalah membuat tempat 

rak bunga. Sehingga harapan dari peserta dan Tim 

mengharapkan adanya kerja sama dalam 

melakukan pendampingan pengelasan secara 

berlanjut. 

 

Ucapan Terima Kasih 

Penulis menyampaikan terimakasih atas 

pendanaan hibah Dipa FT skim Pengabdian Kepada 

Masyarakat tahun 2021 dan Terimakasih atas 

kerjasamanya Yayasan Al Muttaqien untuk Guru 

dan Siswa dalam memanfaatkan ilmu. 

 

Daftar Pustaka 

 

Helanianto, dkk. (2020) Pengaruh Variasi Arus 

Pengelasan Smaw Terhadap Kekerasan 

Logam Induk Dan Logam Las. Jurnal 

Elemen Teknik Mesin. Vol.7 No.2 Desember 

2020 ; pp. 138 – 147. 

M. Z. Mawahib, S. Jokosisworo, and H. Yudo. 

(2017) Pengujian Tarik Dan Impak Pada 

Pengerjaan Pengelasan SMAW Dengan 

Mesin Genset Menggunakan Diameter 

Elektroda Yang Berbeda. Kapal J. Ilmu 

Pengetah dan Teknol. Kelaut., vol. 14, no. 1, 

pp.2632. 

Pareke S, Muchsin A.H, Leonard J. (2014) Pengaruh 

pengelasan logam berbeda (AISI 1045) 

dengan (AISI 316L) erhadap sifat mekanis 

dan struktur mikro. Sains dan teknologi, 

3(2), 191–198 

Wiryosumarto, H dan Okumura, T. 2008. Teknologi 

Pengelasan Logam. Jakarta; Pradya 

Paramita. 



 
PROSIDING SENAPATI 

 (SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI) 
BANDAR LAMPUNG, 08 AGSTUS 2022 

E-ISSN: 2685-0427 

11 

 

PEMBELAJARAN DARING PEMBUATAN JALAN RABAT BETON UNTUK 

MASYARAKAT PEDESAAN  

C Niken1*, Sasana Putra2, Maryanto3, Andi Kusnadi4  

 
Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung, Bandar Lampung 

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145 

 

Penulis Korespodensi : chatarinaniken@yahoo.com 

 

Abstrak  

 
Jalan beton sangat sesuai untuk daerah dengan curah hujan tinggi. Jalan desa yang pada umumnya terbuat dari jalan 

tanah atau makadam sering sulit dilalui kendaraan di waktu musim hujan. Jalan yang memadai akan mempermudah 

masyarakat dalam membawa hasil kebun dan ternaknya ke pasar.  Selain itu dapat mempermudah masyarakat 

mendapatkan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. Banyak pedesaan yang memiliki sumber daya manusia yang ulet, 

memiliki etos kerja yang baik, jujur, mau belajar dan mempunyai rasa kekeluargaan yang tinggi. Meski memiliki 

beberapa keunggulan, namun pada umumnya mereka berpendidikan rendah. Sebagian besar pengetahuan mereka 

didasarkan pada saat mereka membantu senior mereka bekerja. Pemerintah melalui Dana Desa melakukan kegiatan 

pembangunan dengan melibatkan masyarakat setempat dengan cara padat karya dan swakelola.  Jalan rabat beton 

yang dibangun, direncanakan mutu K225. K225 merupakan mutu yang baik. Pengabdian ini bertujuan, menyebarkan 

cara yang benar dan sederhana dalam membuat jalan beton dan beton pada umumnya sehingga masyarakat yang mau 

belajar dapat mencermatinya. Dengan adanya penyebaran materi pelatihan ini diharapkan timbul ketrampilan baru 

bagi masyarakat pada umumnya, keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur sehingga dapat melakukan 

pekerjaan bangunan.   

 

Kata kunci: Beton, Daring, Desa, Jalan, Pembelajaran. 

 

 

1. Pendahuluan  

Banyak pedesaan di Indonesia memiliki 

sumber daya manusia yang ulet, memiliki etos 

kerja yang baik, jujur dan mau belajar dengan rasa 

kekeluargaan yang tinggi. Banyak hasil bumi, 

ternak, hasil laut yang dihasilkan oleh masyarakat 

pedesaan. Tenaga kerja bangunan dan pekerja 

kasar banyak yang berasal dari pedesaan. Meski 

memiliki beberapa keunggulan, namun pada 

umumnya mereka berpendidikan rendah. Sebagian 

besar pengetahuan mereka didasarkan pada saat 

mereka membantu senior mereka bekerja. 

Akibatnya pengetahuan tersebut terbatas bahkan 

mengalami degradasi.  

Terdapat kecacatan pada pembangunan jalan 

beton di Desa Sumur, Ketapang, Kalianda 

Kabupaten Lampung Selatan seperti Gambar 1. 

Kecacatan itu berupa retak melintang dan aus 

(Gambar 1a) dan retak rambut (Gambar 1b). Hal 

ini disebabkan pengetahuan yang kurang memadai 

dan dapat juga pengetahuan sudah memadai namun 

tidak disiplin dalam mengerjakannya. 

   

Gambar 1. Kecacatan jalan beton di Desa Sumur, 

Lampung Selatan: (a) Retak melintang dan aus, (b) 

Retak rambut. 

Berdasarkan kondisi tersebut, peningkatan 

kemampuan masyarakat Desa perlu dilakukan. 

Dengan meningkatkan kemampuan para tukang 

mailto:chatarinaniken@yahoo.com
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bangunan, diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan mereka. Meskipun pandemic Covid 

19 sedang melanda, peningkatan kemampuan tetap 

bisa dilakukan dengan metode daring.  

Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa menyatakan bahwa Desa merupakan 

salah satu prioritas pembangunan nasional. 

Undang-Undang (UU) desa ini diharapkan akan 

mengangkat desa pada posisi subjek yang 

terhormat dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Penentuan format desa yang tepat sesuai 

dengan konteks keragaman local dan format 

tersebut menjadi suatu instrument untuk 

membangun visi menuju kehidupan baru desa yang 

mandiri, demokratis dan sejahtera.  

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor 

penting dalam mencapai kemandirian, dan 

menjalankan organisasi atau lembaga 

pemerintahan. Tingginya kompetensi SDM dalam 

suatu organisasi Desa menentukan kualitas Desa 

tersebut. Kualitas Desa juga mencakup kualitas 

mengelola keuangan Desa. Penelitian Thomas, 

2013 menyatakan kurangnya kompetensi dari 

sumber daya manusia perangkat desa merupakan 

salah satu penghambat dalam pengelolaan dana 

desa. Sejalan dengan hal tersebut kompetensi 

sumber daya manusia berpengaruh signifikan 

terhadap akuntabilitas keuangan daerah [Santoso, 

2016].  

Dana Desa mulai dialokasikan dalam APBN pada 

Tahun Anggaran 2015 dengan jumlah anggaran 

sebesar 20,76 Triliun, kemudian meningkat 

menjadi 46,98 Triliun pada 2016. Pada tahun 2017 

dana desa kembali meningkat menjadi 60 Triliun, 

di tahun 2018 jumlah Dana Desa jumlahnya sama 

seperti tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 jumlah 

Dana Desa kembali meningkat menjadi 70 Triliun 

naik 16,67% dibandingkan tahun sebelumnya. 

2020 dan 2021 jumlah dana desa naik menjadi 72 

Triliun dan sudah dialokasikan ke 74.954 desa. 

Dana ini sebagian dipakai untuk pembangunan 

jalan Desa (Gambar 2). 

  

 

(a)                                    (b) 

Gambar 2. Jalan yang ada di: (a) Kabupaten 

Lampung Selatan (b) Kabupaten Wonogiri 

Jawa Tengah 

 
Pembangunan jalan adalah salah satu strategi 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Desa. Hasil pertanian, peternakan, atau perkebunan 

dapat dipasarkan ke kota apabila terdapat jalan 

yang memadai. 

Perkerasan lentur atau aspal sangat tidak 

tahan terhadap hujan. Hujan membuat lubang di 

perkerasan lentur berkembang dengan cepat, 

dengan demikian biaya perawatan jalan dengan 

perkerasan lentur di daerah dengan curah hujan 

tinggi menjadi sangat mahal. Indonesia merupakan 

daerah dengan curah hujan yang tinggi, akibatnya 

jalan beton merupakan suatu pilihan untuk 

menghemat biaya perawatan dan meningkatkan 

kemampuan jalan.  Karenanya pemakaian bahan 

beton sebagai perkerasan jalan semakin meningkat. 

Hal ini disebabkan oleh sifat beton yang lebih 

tahan terhadap cuaca dibandingkan dengan 

perkerasan flexible. Namun demikian pembuatan 

jalan beton memerlukan pengetahuan yang cukup, 

kedisiplinan yang tinggi, peralatan yang lengkap 

dengan cadangan, dan antisipasi terhadap hujan.  

Untuk itu diperlukan pengetahuan yang cukup bagi 

pengawas dan pelaksananya. 

Ketrampilan pembuatan beton juga dapat 

digunakan dalam pembuatan rumah. Rumah adalah 

kebutuhan utama masyarakat. Masyarakat desa 

biasa melakukannya dengan cara gotong royong, 

sehingga beberapa diantara mereka menjadi 

terampil. Di daerah perkotaan, pembangunan 

perumahan, kantor, sarana dan prasarana tidak 
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pernah berhenti dan hal itu membutuhkan tenaga 

kerja dan tenaga kerja ini terus dibutuhkan. Salah 

satu sumber tenaga kerja adalah dari desa.  

Masyarakat atau pekerja yang mau belajar 

secara mandiri, dapat menemukan petunjuk 

pembuatan beton dengan cara browsing (PT 

Indosteger Jaya Perkasa, -; Sebastian dkk, 2011; 

Dinas PU Bantul, 2013). Pembuatan beton bahan 

bangunan laut telah ditunjukkan (Miranda, 2017). 

Petunjuk yang ada tidak mencantumkan tindakan 

yang harus dilakukan segera sesudah pengecoran.  

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan bagi para tukang, dan semua orang 

yang mau belajar membuat jalan beton dan beton 

pada umumnya yang dapat diakses. Manfaat 

pengabdian ini antara lain: 

mendukung program pemerintah dalam 

pelaksanaan pembangunan jalan beton dengan 

system Padat Karya dan Swakelola; memberikan 

pengetahuan bagi para pekerja untuk mampu 

melakukan pekerjaan beton disamping pekerjaan 

yang telah dilakukan, dan memberikan prasarana 

yang memadai untuk transportasi orang maupun 

barang sehingga dapat meningkatkan pendidikan 

dan kesejahteraan. 

2. Bahan dan Metode 

Bahan yang dipakai pada Pengabdian ini 

adalah bahan penyusun beton, yaitu semen, air, 

agregat kasar dan agregat halus. Sesuai dengan 

pedoman pembuatan jalan beton desa, mutu beton 

adalah K225. Rancangan campuran yang dipakai 

adalah dari Laboratorium Beton Fakultas Teknik 

Unila. Kondisi agregat kasar (kerikil/split) dan 

agregat halus dari hasil Laboratorium adalah 

saturated surface dry (SSD) atau jenuh di bagian 

dalam dan kering di bagian luar. Sehingga dalam 

pelaksanaan pembuatan jalan, kondisi material 

diusahan mendekati SSD. 

Karena kondisi pandemic Covid 19, baching plan 

dan lokasi jalan dibuat sangat berdekatan.  Semua 

kegiatan di baching plan dan lokasi jalan difoto 

dan dibuat video.  Foto dan video akan di share on 

line sehingga dapat diakses oleh siapapun. 

Bagian Baching plan 

Penyesuaian kondisi agregat di lapangan 

yang tidak SSD, perlu dilakukan oleh penanggung 

jawab lapangan dengan mengubah jumlah air 

sehingga penampakan agregat kasar mendekati 

kondisi SSD. Campuran dari Laboratorium yang 

biasa dinyatakan dalam berat, diubah menjadi 

dalam bentuk ember baik agregat kasar, halus, air 

dengan semen 1 zak. 

Kebersihan agregat di lapangan dibatasi 

hanya pada kandungan lumpur. Penambahan 1% 

kandungan lumpur akan menurunkan kuat tekan 

beton sebesar 0,8 MPa. Kandungan lumpur dapat 

diketahui dari kejernihan air Oleh sebab itu perlu 

kejernihan air pada agregat kasar dan halus perlu 

diperiksa.  

Jalan beton sebagai materi pembuatan tutorial 

dibuat sepanjang 7,6m dengan lebar 1,5 m dan 

tebal 15 cm (Gambar 3 dan 4).  

 

Gambar 3. Rencana jalan 

 

2m 2m 2m

7,6m

0,6m

1,5m

I
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Gambar 4. Setengah penampang melintang 

 

Untuk pembuatan jalan beton, Kepala 

pelaksana menerima pengarahan terlebih dahulu 

tentang langkah-langkah yang harus dilakukan, dan 

pemberian penjelasan konversi dari hasil 

laboratorium ke dalam ukuran ember, pembuatan 

alat pemadatan sederhana, pembuatan alat grooving 

sederhana, dan pengertian dasar ilmiah melakukan 

langkah tersebut. Setiap langkah dimonitor dan 

apabila terjadi kesalahan segera dilakukan 

pembetulan. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Hasil 

Hasil Pengabdian ini adalah ppt dan video 

tutorial pembuatan Jalan Rabat Beton.  

Persiapan: 

1. Pemberian penjelasan kepada Kepala 

Pelaksana pembuatan jalan beton 

 

2. Pengecekan material 

Kandungan lumpur 

Kebersihan material terhadap lumpur 

diperiksa. 

 

 
Kandungan lumpur maximum 5%. 

 

Kondisi SSD 

Karena campuran beton dari laboratorium 

didasarkan pada kondisi SSD, maka 

pengenalan ciri material kondisi SSD 

diuraikan. Pasir dan kerikil bersih, 

direndam air selama 24 jam kemudian 

volume lumpur dihitung. 

15 cm13 cm

150 cm60 cm

POT I-I

MENGUKUR KADAR LUMPUR

https://drive.google.com/file/d/1IRwg19kowzHCc97aulxFStkz-3Qe-hWA/view?usp=drivesdk

1 HARI KEMUDIAN
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3. Pembersihan material  

 
 

4. Pengubahan jumlah material dari hasil 

Laboratorium dalam kg ke ember dengan 1 

zak semen. 

 

 
5. Perencanaan volume pengecoran dan 

waktu pengecoran 
 

Volume sekali pengecoran ditentukan 

sehingga diketahui perkiraan jumlah tenaga 

dan lama pengecoran. 

Waktu pengecoran dipilih menjelang sore, 

sehingga suhu udara cukup rendah dan 

kelembaban tinggi. Hal ini diperlukan 

untuk mencegah suhu dalam beton yang 

sangat tinggi. Kelembaban tinggi 

diperlukan agar reaksi hidrasi berjalan 

optimum 

 

6. Pembersihan dan persiapan lokasi 

 

7. Pemadatan tanah 
 

Tanah dibasahi terlebih dahulu kemudian 

dipadatkan. Pemadatan bisa dengan 

stamper atau alat pemadat sederhana 

 

 
Pemadatan dengan stamper 

Volume Semen Air Pasir, kg Kerikil/slit

1 m3 beton 377 kg 200    kg 628     kg 1135 kg

1 sak semen 50 kg 26,5 kg 83,3 kg 150,5 kg

1 zak semen 50 kg 25     liter 16    ember 8 ember

K225



 
PROSIDING SENAPATI 

 (SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI) 
BANDAR LAMPUNG, 08 AGSTUS 2022 

E-ISSN: 2685-0427 

16 

 

 
Pemadatan dengan alat sederhana 

 

8. Pembuatan celah 
 

Beton sejak penuangan mengalami proses 

mengembang dan menyusut. Apabila tidak 

diberikan tempat untuk mengembang dan 

menyusut, maka retak akan muncul. 

 

 
9. Pelapisan begisting dengan plastic 

 

Pelapisan begisting dengan plastic 

bertujuan mencegah pergerakan air keluar 

dari beton 

 
 

10. Pembuatan gulungan plastic sebagai 

penutup jalan beton 

 

11. Pembuatan alat grooving 
 

Grooving dibuat untuk mencegah jalan 

menjadi licin 

 

Pengecoran dan perlakuan pasca pengecoran 

1. Pengecekan lokasi: begisting sudah siap,  

    tanah dasar dibasahi hingga jenuh 

 
2. Pembuatan kondisi agregat kasar dan agregat 

halus mendekati SSD  

 
3. Pemeriksaan suhu dan kelembaban udara 

sekitar  
 

 
 

4. Pembuatan campuran beton, pengecoran, 

pemadatan dan penutupan plastic 
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5. Grooving 
 

Penutupan permukaan jalan dengan plastic 

sesudah grooving harus dilakukan untuk 

menjaga penguapan air dalam beton. 

 
 

6. Pembukaan plastic 

 

7. Pemeriksaan kecacatan dari hasil 

pengecoran 

 

 
 

8. Pendokumentasian kecacatan 
 

Pada praktek ini tidak ditemukan cacat 

seperti retak dan aus 

 

9. Pencarian penyebab kecacatan 

 

10. Pembukaan begisting pembentuk celah 

 
 

11. Pembuatan tanggul dari beton lunak 

sekeliling jalan beton 
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12. Penggenangan permukaan jalan digenangi 

air selama 7 hari (curing) 

 
13. Penutupan celah dengan sealant 

 
14. Pembuatan bahu jalan 

 
 

 

3.2. Pembahasan 
 

Pada ppt dan video terlihat para pengunjung 

on line diajak untuk mengenal kualitas bahan beton 

dengan cara yang sangat sederhana. Pengunjung 

diajak untuk mencegah air dalam beton bergerak 

keluar dengan cara:  

1. Penyiapan tanah tempat jalan beton akan dibuat 

dengan pemadatan yang sederhana dan 

pembasahan agar air dalam beton segar tidak 

meresap ke dalam tanah sehingga mengurangi 

jumlah air untuk proses hidrasi.  

2. Pengenalan akan kondisi material yang SSD 

membuat pengunjung dapat membandingkan 

kondisi material non-SSD dan SSD sehingga 

volume air mendekati desain campuran 

3. Pelapisan begisting dengan plastic 

4. Penutupan beton segera sesudah pengecoran 

dengan plastic.  

Pengunjung juga diperkenalkan dengan pembuatan 

grooving. Gooving diperlukan untuk menghindari 

slip bagi kendaraan yang lewat.  Pengunjung juga 

diberi penjelasan lama curing yang benar yaitu 7 

hari dengan cara menggenangi beton dengan air.  

 

4. Kesimpulan 

 

Hasil pengabdian ini memberikan penjelasan 

pembuatan beton dengan penekanan jalan rabat 

beton secara sederhana. Hal yang penting yaitu 

kondisi material yang bersih dan SSD, penjagaan 

pergerakan air dalam beton keluar dari beton 

mendapat perhatian dari tanah, begisting dan 

penutupan beton dengan plastic segera sesudah di 

cor.  Pemilihan waktu pengecoran merupakan salah 

satu hal penting juga di cantumkan. 

 

Ucapan Terima Kasih  

Terima kasih yang tulus saya haturkan kepada 

LPPM UNILA yang telah mendanai 

keberlangsungan kegiatan ini, kepada Kepala 

Laboratorium Beton Fakultas Teknik beserta 

staf yang telah membantu memberikan rancang 

campur    beton. Kepada Hanung Widi 

Nugroho mahasiswaku yang telah dipanggil 

Tuhan, yang memotivasi saya untuk 

melakukan Pengabdian ini, juga kepada semua 

teman yang mendukung Pengabdian ini.  

Daftar Pustaka 
Aulia, S., A., Bayu, M.J., , Fitrotil, K., Ianatul, U., 

Riky, D., , Taufik, H. (2011). Ilmu Bahan 

Bangunan, Tahapan dalam Proses 



 
PROSIDING SENAPATI 

 (SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI) 
BANDAR LAMPUNG, 08 AGSTUS 2022 

E-ISSN: 2685-0427 

19 

 

Pelaksanaan Beton. Internet. 

https://www.slideshare.net/Riky9c/tahap-

proses-pembuatan-beton?from_action=save 

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman Kabupaten Bantul. 

(2013).Pembuatan Beton. Internet. 

https://dpupkp.bantulkab.go.id/berita/38-

pembuatan-beton 

Miranda, S.A. (2017). Bahan bangunan laut: Beton 

dan Proses Pembuatannya. Internet. 

           

https://andrianikl17.wordpress.com/2018/10/

07/ beton-dan-proses-pembuatannya/ 

PT Indosteger Jaya Perkasa, Tahapan penting 

dalam proses Pembuatan beton. 

https://www.indosteger.co.id/berita/detail/tah

apan-penting-dalam-proses-pembuatan-

beton 

Santoso, E. B. (2016). Pengaruh Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah 

(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten 

lampung Timur). Jurnal Ekonomi. 

Standar Nasional Indonesia 2847. (2019). 

Persyaratan beton struktural untuk bangunan 

gedung dan penjelasan. 1-695 

Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan 

di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap 

Kabupaten Tana Tuding. Journal 

Pemerintahan Integratif, 1(1).  

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014. Pedesaan 

 

 

https://www.slideshare.net/Riky9c/tahap-proses-pembuatan-beton?from_action=save
https://www.slideshare.net/Riky9c/tahap-proses-pembuatan-beton?from_action=save
https://dpupkp.bantulkab.go.id/berita/38-pembuatan-beton
https://dpupkp.bantulkab.go.id/berita/38-pembuatan-beton
https://andrianikl17.wordpress.com/2018/10/07/
https://andrianikl17.wordpress.com/2018/10/07/
https://www.indosteger.co.id/berita/detail/tahapan-penting-dalam-proses-pembuatan-beton
https://www.indosteger.co.id/berita/detail/tahapan-penting-dalam-proses-pembuatan-beton
https://www.indosteger.co.id/berita/detail/tahapan-penting-dalam-proses-pembuatan-beton


 
PROSIDING SENAPATI 

 (SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI) 
BANDAR LAMPUNG, 08 AGSTUS 2022 

E-ISSN: 2685-0427 

20 

 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 MELALUI 

PELATIHAN USAHA KECIL BERBASIS TEKNOLOGI VACUM FRYING DAN 

DIGITAL MARKETING UNTUK MENINGKATKAN NILAI JUAL SALAK DI DESA 

WONOHARJO, KABUPATEN TANGGAMUS 

Nairobi1, Arif Darmawan2*, Zulmiftah Huda3 

 
1,2Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung 

3Jurusan Teknik Elektro, Universitas Lampung 

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145 

 

Penulis Korespodensi : arif.darmawan@feb.unila.ac.id  

 

Abstrak 
Dampak pandemi Covid-19 banyak dirasakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil serta masyarakat menengah ke 

bawah di Provinsi Lampung, tidak terkecuali di Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus memiliki 3.738 unit 

usaha skala mikro dan kecil yang tersebar di 20 kecamatan dan 1.257 diantaranya terdampak Covid-19 seperti 

penutupan sementara, pengurangan pegawai hingga pemberhentian operasi akibat sepinya omzet penjualan. Desa 

Wonoharjo yang terletak di Kabupaten Tanggamus tergolong ke dalam kategori berkembang dengan komoditas 

utama adalah hortikultura seperti salak, sayur, tanaman hias dan obat-obatan. Desa Wonoharjo memiliki 11 

industri skala mikro dan kecil dengan tenaga kerja sebanyak 48 orang. Komoditas salak menjadi salah satu produk 

unggulan masyarakat Desa Wonoharjo untuk bertahan hidup. Namun, komoditas salak yang dijual murah (tanpa 

melalui proses pengolahan) membuat pendapatan masyarakat tidak terlalu berkembang terlebih pandemi Covid-19 

ini membuat kesulitan ekonomi semakin parah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mereformulasi dengan 

memberikan nilai tambah pada komoditas salak dan memasarkan dengan sistem digital agar harga jual salak 

menjadi lebih baik di tengah kondisi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Kegiatan ini bersifat transfer 

pengetahuan dan teknologi dengan pendekatan partisipatif, dimulai dari perumusan masalah bersama mitra, survei 

potensi wilayah, sosialisasi pelatihan, demo, dan praktek pemanfaatan teknologi vacuum frying serta praktek 

pemasaran digital. Untuk mengontrol keberhasilan dan kemajuan kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi.  

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan beberapa luaran, yaitu (1) masyarakat Desa Wonoharjo dapat mengolah 

potensi komoditas salak menjadi produk yang bernilai tinggi dengan memanfaatkan teknologi vacuum frying; (2) 

masyarakat mampu melakukan pemasaran digital sehingga dapat meningkatkan omzet secara signifikan; dan (3) 

produk komoditas salak dapat bertahan dalam kondisi sehingga pendapatan masyarakat Desa Wonoharjo dapat 

meningkat. 

 

Kata kunci: Komoditas, Salak, Pengabdian Kepada Masyarakat, Vacuum Frying, Desa Wonoharjo 

 

1. Pendahuluan  

1.1. Analisis Situasi 

Desa Wonoharjo merupakan salah satu desa 

yang berada di Kabupaten Tanggamus. Tercatat 

pada tahun 2020 status IDM desa Wonoharjo  

sendiri masuk kedalam kategori berkembang. 

Untuk status IPD Desa Wonoharjo sendiri juga 

termasuk kedalam kategori berkembang. 

Komoditas utama yang ada di desa wonoharjo  

adalah Hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, 

tanaman hias dan tanaman obat-obatan). Kemudian 

juga dikerahui bahwasanya Desa Wonoharjo 

memiliki kurang lebih sebelas industry mikro dan 

kecil dengan tenaga kerja kurang dari 20 pekerja.  

Karena Desa Wonoharjo sendiri merupakan desa 

yang memiliki cukup banyak lahan pertanian.  

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Desa 
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Selanjutnya, terkait dengan infrastruktur yang 

berada di Desa Wonoharjo adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Infrastruktur dan Inovasi Desa 

 

 

 

Dari tabel di atas dapat kita ketahui 

bahwasanya pertanian menjadi sektor penyumbang 

perekonomian terbesar di Desa Wonoharjo. Akan 

tetapi, meski memiliki banyak komoditas utama, 

Desa Wonoharjo belum memiliki produk barang 

unggulan desa. Kemudian diketahui bahwasanya 

masyarakat yang ada di Desa Wonoharjo sendiri 

masuk ke dalam keluarga dengan kondisi 

kesejahteraan sampai dengan 10% terendah 

(menurut garis kemiskinan BPS). Hal ini terjadi 

karena kurang meratanya pembangunan ekonomi 

pada desa tersebut. Hal ini terjadi kepada beberapa 

petani yang ada di Desa Wonoharjo tidak terkecuali 

para petani salak.  

Luas lahan yang ada di Desa Wonoharjo 

didominasi pada lahan kering seperti perkebunan, 

tegalan atau ladang dan lain-lain. Masyarakat 

banyak yang melakukan kegiatan usaha tani 

mereka pada lahan kering. Hal ini dikarenakan 

topografi daerah di Wonoharjo berbukit sehingga 

penduduk memiliki lahan perkebunan di dekat kaki 

Gunung Tanggamus. 

 

 

 

Gambar 1. Perkebunan di Desa      

Wonoharjo (Sumber: Penulis) 

Petani salak yang ada di Desa Wonoharjo 

sendiri jumlahnya tidak terlalu banyak 

dibandingkan dengan petani komoditas lain. Hal ini 

membuat perkembangan dan pemerataan 

penghasilan petani salak cukup rendah sehingga 

banyak masyarakat Desa WWonoharjo sendiri 

yang enggan melakukan inovasi menggunakan 

bahan dasar dari komoditas salak ini. Ditambah lagi 

ketika masa pandemi saat ini yang menyebabkan 

penghasilan msyarakat tidak menentu membuat 

masyarakat makin enggan membuat inovasi serta 

pengembangan produk menggunakan komoditas 

lokal yang ada di desanya termasuk buah salak. 

Masyarakat yang sebagian besar berpendidikan 

rendah juga sangat minim pengetahuan tentang 

bagaimana cara menggunakan metode digital 

marketing dalam membantu perluasan jaringan 

pasar.  

1.2. Permasalahan Mitra 

Permasalahan yang dirasakan oleh mitra 

adalah belum terbentuknya iklim berusaha yang 

kondusif (unfair business practices). Dimana hal 

ini sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana 

yang ada di Desa Wonoharjo serta dari kualitas 

sumber daya manusia yang ada di Desa Wonoharjo 

sendiri. Permasalahan yang dirasakan oleh mitra 

adalah kurangnya inovasi serta motivasi 

masyarakat untuk menggali dan mengoptimalkan 

aset desa. Mitra juga cukup kesulitan dalam 

menetukan dan melakukan pengembangan rencana 

kerja yang akan dilakukan setelah berhasil 

melakukan inovasi.  Kemudian masalah yang 

paling krusial yang dialami oleh mitra adalah 

bagaimana cara yang efektif untuk menciptakan 

peluang dan membuka jaringan pasar. Ditambah 

kondisi pandemi Covid-19 saat ini, banyak 

masyarakat yang semakin enggan melakukan 

inovasi karena terbentur permasalahan untung rugi. 

Hal ini juga berkaitan dengan terbatasnya 

pengetahuan masyarakat Desa Wonoharjo dalam 

memasarkan produk yang akan diolah dan belum 

ada nilai tambah dari komoditas salak tersebut.   

1.3. Tujuan Kegiatan 

Secara khusus pengabdian ini bertujuan :  

1) Peningkatan nilai tambah produk salak 

dengan menggunakan teknologi Vacuum 

Frying; 

2) Pembuatan packaging dan brand produk 

mitra; 
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3) Sosialiasi teknik pengolahan dan 

pengemasan yang baik khususnya 

memenuhi standar protokol kesehatan;  

4) Pembuatan keripik dan teknik pengemasan 

serta pemasaran digital. 

 

1.4. Manfaat Kegiatan 

Dari kegiatan pengabdian ini diharapkan 

didapatkan manfaat sebagai berikut: 

1. Terbentuknya packaging dan brand produk 

mitra; 

2. Masyarakat mendapatkan pengetahuan 

tentang teknik pengolahan dan pengemasan 

yang baik; 

3. Terbentuknya  keripik salak dan 

masyarakat mengetahui teknik 

pembuatnya; 

Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi 

untuk memasarkan produk keripik salak khas 

Wonoharjo. 

2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

Pada tahun 2017 produksi buah salak di 

Kecamatan Sumberejo mencapai 7.197 kuintal. 

Salah satu desa yang memiliki luas panen dan 

produksi buah salak cukup tinggi di Kecamatan 

Sumberejo adalah Desa Wonoharjo. Tingginya 

produksi salak tersebut merupakan sebuah peluang 

untuk masyarakat di Desa Wonoharjo. Namun 

peluang itu belum dimanfaatkan secara optimal. 

Padahal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 

dapat memberikan terobosan baru untuk 

menciptakan inovasi produk dari buah salak.  

Menurut Ono (2008) dalam Estiningsih dan 

Zaenal (2014) teknologi merupakan bagian dari 

solusi yang diperlukan untuk memenuhi peluang. 

Menurut Sukirman, dkk (2020) inovasi produk 

merupakan dampak dari perubahan teknologi 

sehingga dapat menentukan kinerja suatu 

organisasi. Selain itu, inovasi yang tinggi juga 

mampu meningkatkan kemampuan untuk 

menciptakan produk yang berkualitas sehingga 

memiliki daya saing. Penguatan inovasi produk 

dapat meningkatkan kemandirian usaha, baik 

secara langsung maupun tidak langsung melalui 

peningkatan minat berwirausaha. Inovasi produk 

dari buah salak dapat dilakukan dengan cara 

mengolah buah salak menjadi keripik salak 

sehingga dapat menambah nilai jual pada buah 

salak tersebut.  

Menurut Sunaryo (2014) pengolahan 

merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan 

umur simpan buah. Saat musim panen produksi 

buah salak akan meningkat. Hal tersebut 

menurunkan nilai ekonomis dari buah salak. Oleh 

karena itu, diperlukan pengolahan dengan 

memanfaatkan teknologi sehingga dapat 

menciptakan inovasi dari buah salak dan 

menambah nilai jualnya. Pada saat dilakukan 

pengolahan dengan cara memasak, diperlukan 

teknik yang tepat selain untuk mendapatkan cita 

rasa yang diinginkan juga untuk mempertahankan 

kandungan nutrisi pada bahan pangan agar tidak 

seluruhnya hilang (Ketaren, 1986).  

Dalam jurnal pengkajian Koperasi dan 

UMKM Tahun I, terdapat empat faktor yang perlu 

mendapat perhatian dalam pmeningkatkan nilai jual 

salak, yaitu: (1) akses terhadap modal, (2) peran 

inovasi, (3) pelatihan penggunaan alat vacuum 

frying, dan (4) peran pemerintah dalam 

menciptakan iklim berusaha agar terciptanya 

masyarakat yang sejahtera. Karena sulit untuk 

menemukan bibit potensi kewirausahaan, maka 

pemerintah menumbuhkan jiwa entrepreneurship 

tersebut melalui pendidikan atau pelatihan 

(Darwanto, 2012). Adapun program yang akan 

diimplementasikan di Desa Wonoharjo 

digambarkan dalam skema di bawah ini: 
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Gambar 2. Skema Program Pemberdayaan 

(Sumber: Ilustrasi Penulis) 

Beberapa garis besar dari pelaksanaan program 

pengabdian masyarakat di Desa Wonoharjo adalah 

sebagai berikut: 

1. Sosialisasi Pelaksanaan Program 

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk 

memberitahukan program yang akan dilaksanakan 

di Desa Wonoharjo. Sosialisasi ini dilakukan di 

kalangan petani buah salak di Desa Wonoharjo. 

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan 

masyarakat, khususnya petani buah salak di Desa 

Wonoharjo bersedia untuk mengikuti program 

pelatihan 

1. Pemberian Materi dan Pelatihan  

Pemberian materi dan pelatihan merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan agar 

masyarakat lebih paham ketika praktik langsung. 

Selain itu, dalam pelatihan perlu menanamkan nilai 

inovatif dan kreatif dalam menanggapi peluang 

serta dapat memanfaatkan perkembangan teknologi 

dalam memanfaatkan sumber daya lokal secara 

optimal. Pelatihan di Desa Wonoharjo ini bertujuan 

untuk membentuk mental kewirausahaan dan 

meningkatkan kreativitas masyarakat dalam 

mengoptimalkan buah salak. Selain itu, aspek 

pemasaran dengan memanfaatkan teknologi 

menjadi salah satu upaya meningkatkan nilai 

tambah komoditas salak agar berkembang dan 

menjangkau daerah lain. Sehingga masyarakat akan 

termotivasi untuk membuat inovasi produk dari 

buah salak. Pelatihan ini juga dilakukan dengan 

memperkenalkan pemanfaatan teknologi vacuum 

frying untuk mengolah buah salak menjadi keripik. 

Dengan memanfaatkan vacuum frying untuk 

mengolah buah salak menjadi keripik, maka nilai 

jual pada buah salak pun akan meningkat.  

2. Praktik Penggunaan Vacuum Frying 

dalam Pengolahan Buah Salak 

Vacuum frying sangat berperan untuk 

mengolah buah salak dari bentuk primer menjadi 

bentuk sekunder, yaitu berupa keripik salak. 

Vacuum frying dapat menghasilkan keripik yang 

kering tanpa mengubah aroma dan kandungan 

gizinya sehingga menghasilkan kualitas yang lebih 

tinggi. Dengan melakukan praktik penggunaan 

vacuum frying pada masyarakat di Desa 

Wonoharjo, maka masyarakat akan mengetahui 

proses pengolahan buah salak dengan baik. Praktik 

penggunaan teknologi vacuum frying ini dilakukan 

dengan tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap 

penggorengan dengan vacuum frying, dan tahap 

penirisan. 

a) Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan ini meliputi penyortiran 

buah salak dengan tingkat kematangan yang sama. 

Kemudian mengupas kulit buah salak dan 

pembuangan kulit ari. Setelah itu, biji salak 

dibuang dan buahnya diiris. Terakhir mencuci buah 

salak hingga bersih.  
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b) Tahap Penggorengan dengan Vacuum 

Frying  

Pertama mesin dan kompor dihidupkan. 

Setelah itu, buah salak yang sudah diiris 

dimasukan ke dalam keranjang mesin vakum 

sambil membuka kran dan tabung kondensor 

kemudian ditutup untuk menggoreng. Dalam 

proses penggorengan dilakukan pengadukan 

setiap 15 menit. Setelah keripik matang 

keranjang dinaikan dan kompor dimatikan. 

c) Tahap Penirisan  

Pada tahap penirisan keripik dimasukan 

ke dalam silindir peniris, setelah itu mesin 

dihidupkan selama 5 menit Dengan adanya 

langkah yang tepat dalam menerapkan serta 

mengimplementasikan pelatihan di Desa 

Wonoharjo maka akan tercapai tujuan dari 

diadakannya pemberdayaan masyarakat yaitu 

untuk menumbuhkan masyarakat untuk 

berinovasi agar nilai jual salak dapat bernilai 

jual tinggi. Selain itu, masyarakat di Desa 

Wonoharjo juga dapat mengetahui strategi 

dalam mengoptimalkan potensi buah salak 

berbasis pemanfaatan teknologi vacuum frying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema Penggunaan Vacuum 

Frying (Sumber: Science Direct, 2019) 

3.1 Metode Kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat  

Metode kegiatan yang akan digunakan dalam 

kegiatan pengabdian ini adalah metode pelatihan 

usaha yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan 

secara keseluruhan. Pelaksanaan kegiatan ini 

melalui penyuluhan, pelatihan dan simulasi serta 

evaluasi untuk melihat efektivitas program 

sehingga program akan tersosialisasi dengan baik 

serta efisien. Metode lainnya menggunakan istilah 

metode kaji tindak yang dalam hal ini meliputi 

simulasi dan pelatihan cara memanfaatkan 

teknologi vacuum frying. Sasaran simulasi, 

penyuluhan dan pelatihan ditujukan pada petani 

salak Desa Wonoharjo yang menjadi khalayak 

sasaran. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Aktivitas Program Implementasi Kegiatan 

PKM 

No Jenis kegiatan Aktivitas Partisipasi 

pelaksana 

Keterangan 

1 Persiapan 

kerjasama 

Kunjungan lokasi 

ke Kepala Pekon 

wonoharjo dengan 

mengundang 

petani salak 

Team Komunikasi 

berkelanjutan 

2 Kerjasama 

dengan petani 

salak 

Wonoharjo 

Menjalin 

hubungan dan 

penyamaan 

persepsi terkait 

program 

Team Komunikasi 

berkelanjutan 

3 Sosialisasi Menginformasikan 

program ke mitra 

Team Komunikasi 

berkelanjutan 

4 Penyusunan 

program 

Jadwal dan topik 

program yang 

akan diberikan 

selama 8 bulan 

Team dan 

petani 

salak di 

Desa 

Wonoharjo 

Komunikasi 

berkelanjutan 

5 Metode 

desain dalam 

pembuatan 

keripik salak 

dengan 

penggunaan 

vacuum 

frying 

Pengenalan 

metode dalam 

pembuatan 

packaging dan 

brand produk 

Team dan 

petani 

salak di 

Desa 

Wonoharjo 

Komunikasi 

berkelanjutan 

6 Simulasi 

pembuatan 

packaging 

dan 

pembelajaran 

mengenai 

digital 

marketing 

Menyiapkan alat 

dan perwakilan 

kelompok yang 

dilatih 

Team dan 

petani 

salak di 

Desa 

Wonoharjo 

Output:packaging 

dan brand produk 

7 Metode 

pengolahan 

buah salak 

dan 

penggunaan 

teknlogi 

vacuum 

frying 

Pengenalan 

metode 

pengolahan buag 

salak dan 

penggunaan 

teknologi vacum 

frying 

Team dan 

petani 

salak di 

Desa 

Wonoharjo 

Output: skill 

8 Simulasi 

pengolahan 

buah salak 

dengan 

Simulasi yang 

berhubungan 

dengan 

keterampilan 

Team dan 

petani 

salak di 

Desa 

Output:mampu 

mengguakan 

teknologi vacum 
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menggunakan 

teknologi 

vacuum 

frying 

pengolahan buah 

salak yang mudah 

dan simpel 

Wonoharjo frying 

9 Evaluasi Mengevaluasi hard 

skill dan soft skill 

perserta pelatihan 

Team dan 

petani 

salak di 

Desa 

Wonoharjo 

Rekomendasi 

10 Submit jurnal Mempublikasikan 

hasil pengabdian 

Tim Output: 

Prosiding, 

Submitted di 

Jurnal 

Engagement dan 

video di Youtube 

 

4. PERSONALIA PENGUSUL DAN 

KEAHLIAN 

4.1 Waktu dan Tempat 

Kegiatan pelatihan metode pemasaran digital 

marketing dan ekonomi kreatif  ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan 

para petani khususnya para petani salak yang ada di 

Desa Wonoharjo. Penggunaan metode pemasaran 

digital marketing serta ekonomi kreatif dirasa 

sangat tepat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan yang ada saat pandemic seperti saat 

ini. Disamping penggunaan yang mudah, kemajuan 

teknolgi sangatlah membantu masyarakat untuk 

membangun serta memperluas jaringan pasar.  

4.2 Khalayak Sasaran 

Sasaran utama dari program ini adalah para 

masyarakat yang bermata pencaharian sebagai 

petani terkhusus petani salak. Mengingat kondisi 

saat ini yang tidak memungkinkan untuk 

mengundang banyak orang maka khalayak sasaran 

dari program ini kami batasi hanya untuk kurang 

lebih 25-40 orang. Dalam hal ini kami akan 

bekerjasama dengan aparat desa setempat untuk 

mendata masyarakat yang kiranya bisa dan mau 

untuk dibina dan mengikuti program yang aka 

dilaksanakan sampai akhir. Nantinya perwakilan 

dari masyarakat yang dibina ini bisa menjadi kader 

yang akan melanjutkan dan memberikan 

pembelajaran yang telah diberikan pada saat 

program berlangsung kepada masyarakat lainnya. 

Adapun pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

4.3 Kepakaran yang diperlukan dalam 

Membantu Mitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. HASIL KEGIATAN DAN EVALUASI 

5.1 Persiapan 

Pada tahap ini tim melakasanakan kegiatan 

survei lapangan dengan kunjungan ke Desa 

Wonoharjo. Survei lapangan dilaksanakan  pada 

hari Senin, 5 Juli 2021 (Gambar 5). 

 

 

 

 

Gambar 4. Persiapan Survei Lapangan 
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Perjalanan yang tim tempuh selama kurang 

lebih 2,5 jam dari Bandar Lampung sampai di 

lokasi tujuan (Desa Wonoharjo). Tim 

menyampaikan maksud dan tujuan kepada aparat 

Desa Wonoharjo terkait pengabdian masyarakat. 

Diskusi tim dan aparat desa dilaksanakan di Balai 

Desa Wonoharjo (Gambar 6). Dalam diskusi ini 

juga dihadirkan calon-calon pengurus BUMDEes 

Desa Wonoharjo. Berdasarkan hasil diskusi, 

pembuatan kripik salak belum efisien dilaksanakan 

di lingkungan Desa Wonoharjo karena banyaknya 

penyusutan. Selain itu juga, perangkat Desa 

Wonoharjo mengeluhkan pengelolaan BUMDes 

yang belum optimal. Sehingga nantinya tim akan 

membantu dengan memberikan sosialisasi kepada 

pengurus BUMDes Desa Wonoharjo. 

Tim juga berkunjung ke kebun salak dan 

kebun jambu kristal milik salah satu petani di Desa 

Wonoharjo (Gambar 7 dan Gambar 8). Hasil dari 

kegiaan ini adalah disetujinya pelaksanaan 

pembuatan manisan salak dan penguatan kapasitas 

BUMDEs pada hari Senin, 6 September 2021 di 

Balai Desa Wonoharjo. 

 

 

 

 

Gambar 5. Sosialisasi Kepada Mitra 

 

 

 

 

Gambar 6. Survei Ke Kebun Salak 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Survei Ke Kebun Jambu Kristal 

 

Kegiatan ini dilaksanakan sejak pukul 09.00 – 

12.00 WIB. Namun, tim mulai mempersiapkan 

acara sejak pukul 07.30 WIB di Balai Desa 

Wonoharjo (Gambar 9). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Persiapan Kegiatan 

Pukul 09.15 kegiatan sudah dimulai, diawali 

dengan acara pembukaan (Gambar 10). Acara 

pembukaan dilaksanakan secara  hybrid (bertempat 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Lampung dan juga Balai Desa Wonoharjo). Setelah 

acara pembukaan, dilanjutkan dengan pelatihan 

pembuatan manisan salak serta sosialisasi 

penguatan kapasitas BUMDes. Pembuatan manisan 

salak dilaksanakan di aula Balai Desa Wonoharjo 

sementara sosialisasi BUMDes dilaksanakan di 

kantor Balai Desa Wonoharjo. 
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Gambar 9. Acara Pembukaan 

Pelatihan pembuatan manisan salak dihadiri 

oleh Ibu-ibu kader PKK sebanyak 10 orang dengan 

tetap menerapkan protokol kesehatan. Disamping 

pembuatan manisan salak (Gambar 11), juga di 

dilaksanakan pelatihan digital marketing terutama 

penjualan produk melalui aplikasi Shopee 

(Gambar 12). Sebanyak 8 dari 10 orang sudah 

sering menggunakan aplikasi Shopee dan juga 

jaringan internet di Desa Wonoharjo cukup stabil, 

sehingga digital marketing kedepannya dapat 

dilaksanakan dengan mudah. Ketahanan manisan 

salak jika tidak menggunakan asam askorbat atau 

asam sitrat adalah satu minggu namun jika 

menggunakan asam askorbat atau asam sitrat dapat 

mencapai satu bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Praktik Pembuatan Manisan Salak 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Pelatihan Digital Marketing 

Di waktu yang sama, dilaksanakan 

kegiatan sosialisasi penguatan kapasitas BUMDes 

yang dihadiri oleh 10 orang (Gambar 13). 

Sosialisasi ini dilaksanakan secara hybrid, 

pengurus BUMDes berkumpul di kantor Desa 

Wonoharjo sementara narasumber berada di 

Bandar Lampung dengan metode penyampaian 

materi melalui virtual Zoom (Gambar 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Peserta Peningkatan Kapasitas 

BUMDes 
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Gambar 13. Penyampaian Materi 

Peningkatan Kapasitas BUMDes 

5.3 Pendampingan 

Pendampingan yang tim berikan kepada mitra 

untuk produk unggulan salak  adalah menjaga 

kualitas produk dan pengemasan. Penerapan digital 

marketing yang memungkin semua masyarakat 

dapat mengakses sehingga diperlukan kualitas 

produk dari proses produksi hingga sampai di 

tangan konsumen harus sangat terjaga rasanya. 

Untuk itu beberapa hal yang perlu diperhatikan 

adalah. 

a. Memilih bahan utama yang berkualitas 

b. Memanfaatkan bahan alami sebagai 

pengawet 

c. Memperhatikan kebersihan lingkungan 

d. Menggunakan kemasan yang higienis dan 

menarik 

Menjaga kualitas produk makanan pada proses 

pendistribusian sangat ditentuakan dengan kualitas 

dan cara pengemassan. Manfaat utama kemasan 

adalah menjaga kualitas produk meskipun produk 

didistribusikan di luar daerah. Selain itu juga, 

kemasan dapat menjadi daya tarik bagi konsumen 

ketika akan membeli produk. Oleh karena itu, tim 

memberikan hibah sebanyak 50 desain kemasan 

dan 50 stiker kepada Ibu-ibu PKK Desa Wonoharjo 

(Gambar 14). 

Belajar dari pengalaman masyarakat Desa 

Wonoharjo yang mengalami kerugian ketika 

memproduksi keripik salak, maka tim mencoba 

memperhitungkan dari aspek keuangan. Berikut 

adalah tabel modal pembuatan manisan salak. 

Tabel 5. Modal Pembuatan Manisan Salak 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 5, terlihat bahwa total 

modal untuk pembuatan 2 kg (salak utuh) manisan 

salak sebesar Rp46.000. Berdasarkan hasil praktik 

dengan ibu-ibu kader, dalam 2 kg salak dapat 

menghasilkan 6 kemasan, dimana 1 kemasan di 

bandrol dengan harga Rp15.000. Dengan demikian 

penerimaan kotor dari 2 kg manisan salak adalah 

Rp90.000, untuk total penerimaan bersihnya adalah 

Rp44.000 (Rp90.000 – Rp46.000).  

Sehingga luaran dari pengandian masyarakt ini 

adalah adanya produk manisan salak. Proses 

pembuatan manisan salak yang relatif mudah, dapat 

membantu meningkatkan nilai tambah salak 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat Desa Wonoharjo.  

 

 

 

 

Gambar 14. Proses Pengemasan Manisan Salak 
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Gambar 15. Penyerahan Hibah Kemasan dan 

Stiker Manisan Salak 

 

Selain pendampingan pada kualitas manisan 

salak, tim juga memberikan pendampingan untuk 

penguatan kapasitas BUMDes Desa Wonoharjo. 

Peserta yang mengikuti sosialisasi ini 

melaksanakan praktik pengisian Bisnis Model 

Canvas. Tidak hanya itu tim, membuatnya modul 

(materi) terkait pengelolaan BUMDes. 

5.4 Evaluasi 

A. Aspek Ekonomi Kreatif 

Dalam aspek ini, indikatornya adalah mitra 

mampu mencarai peluang bisnis rumahan yang 

dapat meningkatkan nilai tambah komoditas salak. 

Mayoritas ibu-ibu kader PKK sudah memiliki 

usaha makanan rumahan seperti pembuatan keripik 

pisang. Dengan adanya pelatihan manisan salak ini, 

rencanya ibu-ibu akan melaksanakan praktik 

bersama dengan anggota PKK lainnya. 

B. Aspek Pemasaran Secara Online 

Dalam aspek pemasaran secara online 

indikatornya adalah mitra dapat mengerti metode 

penjualan secara online melalui aplikasi Shopee. 

Sebanyak 8 dari 10 orang sudah mengerti 

melakukan penjualan melalui aplikasi Shopee. 

C. Aspek Manajemen Produksi 

Dalam aspek manajemen produksi 

indikatornya adalah mitra dapat melaksanakan 

proses produksi secara berkesinambungan baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas. Mitra sudah dapat 

menggunakan kemasan yang higienis dan kedap 

udara sehingga kualitas produk (manisan salak) 

akan tetap terjaga selama proses pengiriman. 

D. Aspek Kelembagaan 

Dalam aspek kelembagaan (penguaatan 

kapasitas BUMDes) indikatornya adalah pengurus 

BUMDes Desa Wonoharjo memahami pentingya 

BUMDes dalam perekonomian desa terutama 

terkait pengembangan potensi yang dimiliki desa. 

Praktik pembuatan business canvas menghasilkan 

ide agar pengurus BUMDes membuka toko 

bangunan di lingkungan Desa Wonoharjo. Rencana 

pembukaan toko bangunan disadari oleh pengurus 

BUMDes bahwa masyarakat banyak yang 

membutuhkan bahan bangunan tetapi di Desa 

Wonoharjo belum tersedia. Jika toko bangunan di 

buka maka akan membantu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan akan bahan bangunan. 

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang telah dilakukan, wawasan yang 

diperoleh adalah masyarakat Desa Wonoharjo 

sudah menyadari pentinya nilai tambah suatu 

produk. Hal ini dapat terlihat dari usaha masyarakat 

Desa yang sudah mencoba membuat produk 

unggulan melalui pembuatan keripik salak. Namun 

karena besarnya nilai penyusutan dan pembuatan 

keripik salak yang memerlukan modal yang besar 

membuat masyarakat mersa bahwa mereka tida 

untung ketika memproduksi keripik salak. Untuk 

itu, tim hadirkan produk manisan salak dengan 

nilai penyusutan yang lebih rendah. 

Kondisi jaringan yang stabil di Desa 

Wonoharjo menjadikan peluang besar bagi Desa 

untuk mengoperasikan digital marketing agar 

produk unggulan dapat dijual ke luar daerah. 
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No Jenis Pengeluaran

1 Pengadaan Alat dan Bahan Penelitian

a. Penggandaan Bahan Pustaka 1              Paket 901,500        901,500        

b. Materi Pelatihan 200          Lembar 5,000            1,000,000     

c. Konsumsi Acara

- Rapat Persiapan 10            Orang 45,000          450,000        

- Pelaksanaan Kegiatan 75            Orang 35,000          2,625,000     

- Rapat Evaluasi 10            Orang 45,000          450,000        

d. Pembelian Alat Vacuum 1              Unit 4,300,000     4,300,000     

e. Penyediaan Protokol Kesehatan (Hand Sanitizer, Masker dan 

Face Shield) 75            Paket 27,500          2,062,500     

Total Pengadaan Alat dan Bahan Penelitian 11,789,000   

2 Biaya Perjalanan

a. Perjalanan ke Desa Wonoharjo 4              PP 500,000        2,000,000     

b. Bahan Bakar Minyak 80            Liter 9,200            736,000        

Total Biaya Perjalanan Penelitian 2,736,000     

3 ATK/Bahan Habis Pakai

a. Kertas A4 80gr 5              Rim 40,000          200,000        

b. Tinta Epson (Cartridge) 2              Buah 100,000        200,000        

c. Materai 10            Buah 10,000          100,000        

d. Alat Tulis Kantor 25            Paket 73,000          1,825,000     

Total ATK/Bahan Habis Pakai 2,325,000     

4 Laporan/Diseminasi/Publikasi

a. Pendaftaran Seminar Nasional 1              Orang 1,000,000     1,000,000     

b Submission Fee untuk Jurnal Pengabdian 1              Unit 1,500,000     1,500,000     

c. Penggandaan Proposal dan Laporan Akhir 10            Jilid 65,000          650,000        

3,150,000     

20,000,000   

Total Biaya Laporan/Diseminasi/Publikasi

Total Jumlah Pengeluaran

Banyaknya Satuan Biaya (Rp) Jumlah (Rp)

Kendala yang dihadapi masyarakat adalah 

kurangnya pengetahuan mengenai teknologi 

informasi dan komunikasi serta kurangnya 

pemahaman mengenai pentingnya digital 

marketing. 

Tim pengabdian menyarankan kepada mitra agar 

perlunya pelatihan-pelatihan semacam ini guna 

membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat 

mengenai inovasi olahan produk unggulan, digital 

marketing serta penguatan kapasitas kelambagaan 

(BUMDes). Selain salak, komoditas yang dimiliki 

Desa Wonoharjo adalah jambu kristal. Untuk itu, 

diharapkan adanya pelatihan inovasi produk olahan 

jambu kristal. Pelatihan yang dihadirkan di tengah-

tengah masyarakat tentunya dengan menyesuaikan 

kemampuan masyarakat, adanya evaluasi lanjutan 

setelah kegiatan serta program yang 

berkesinambungan. 

6. RENCANA ANGGARAN BELANJA 

DAN JADWAL PELAKSANAAN 

6.1. Rencana Anggaran Belanja 

Perkiraan komposisi biaya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat 

Pengabdian kepada Masyarakat ini akan 

berlangsung selama 6 bulan dengan perincian 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka 

Diana Rapitasari (2016). Digital marketing berbasis 

aplikasi sebagai strategi meningkatkan 

kepuasan pelanggan. 

Mulyana, N (2016). Need Assessment Masyarakat 

Sekitar Kampus Jatnangor. Social Work 

Jurnal. Vol. 6 Nomor 1 

Nanda, Ropianto. (2019). Alokasikan Dana Desa 

Bangun Fasilitas Pekon dan Infrastruktur. 

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.  

Ni Putu Diah Puspitasari, Ainun Dhiya’a Nabillah, 

Reffan Bahari, Nanda Damar Caksono, 

Mustika (2019). Penerapan teknologi 

digital marketing untk meningkatkan 

strategi pemasaran Snack tiwul 

Permana, S.H (2017) Strategi Peningkatan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di 

Indonesia. Aspirasi Vol. 8 No. 1, Juni 2017 

Pilar, h. (2019). Bupati desa ditanggamus masih 

banyak terisolir 

Rahardja, P. (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi 

(mikro ekonomi dan makroekonomi) 

Sri Dewi Setiawati, Diny Fitriawati, Maya 

Ratnasari. Penerapan digital branding bagi 

usaha mikro kecil menengah 



 
PROSIDING SENAPATI 

 (SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI) 
BANDAR LAMPUNG, 08 AGSTUS 2022 

E-ISSN: 2685-0427 

31 

 

Sugrayadi. (2019). Statistik daerah kabupaten 

Tanggamus 2019. Badan statistik 

kabupaten Tanggamus. 

Susanti, Elisa. (2020). Pelatihan Digital Marketing 

dalam Upaya Pengembangan Usaha 

Berbasis Teknologi Pada UMKM Di Desa 

Sayang Kecamatan Jatinangor. Sawala: 

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 

Pembangunan Sosial, Desa dan 

Masyarakat. Vol. 01, No. 2. 



 
PROSIDING SENAPATI 

 (SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI) 
BANDAR LAMPUNG, 08 AGSTUS 2022 

E-ISSN: 2685-0427 

32 

 

PERBAIKAN KWALITAS PRODUKSI TEPUNG SINGKONG DAN MENEJEMEN 

UKM KWT SAPPORO DI DESA WONOKRIYO KEC. GADING REJO 

PRINGSEWU     

Arinal Hamni1*, Gusri Akhyar Ibrahim1, M. Ridho Ulya2 

 
1Jurusan Teknik Mesin, Universitas Lampung, Bandar Lampung. 
2Jurusan Teknik Kimia, Universitas Lampung, Bandar Lampung. 

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145 

Penulis Korespodensi: arinal.hamni@eng.unila.ac.id 

 

Abstrak 

UKM Sapporo dikelola oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Sapporo terletak di desa Wonokriyo Gading rejo 

Kab. Pringsewu. KWT ini memproduksi tepung Singkong yang dapat menjadi bahan baku untuk pembuatan 

klanting yang mempunyai kualitas yang bagus dengan tekstur klanting yang halus, renyah dan tidak menyerap 

minyak. Kemampuan produksi dari KWT ini baru sedikit yaitu 20 kg perhari. Masalah yang dihadapi oleh KWT 

Sapporo adalah biaya produksi tinggi, proses produksi yang dilakukan sekarang tidak efisien, kualitas tepung 

belum bagus dan menejemen pengelolaan belum dilakukan secara sistematis dan belum terkendali. Oleh karena 

itu perlu dilakukan usaha perbaikan dalam rangka peningkatan pengetahuan KWT, perbaikan proses 

pengeringan, peningkatan pengelolaan dan penangan produk tepung singkong serta peningkatan pasarnya. 

Permasalahan utama adalah 1) kualitas dan kapasitas produksi yang rendah, sehingga biaya produksi tinggi, 

2) alat pengering yang masih sederhana, yaitu menjemur dengan menggunakan matahari, hal ini tidak 

efisien, kualitas yang rendah.  Penyelesaian permasahan ini adalah memberikan pengetahuan untuk 

memperbaiki proses pengolahan singkong menjadi tepung. Mengintroduksikan alat pengering dan cara 

perawatannya. Demikian juga proses perbaikan manejemen pengelolaan produk termasuk dalam hal ini 

pemasaran dan pengelolaan keuangan, peningkatan daya saing (kualitas, kuantitas, nilai tambah produk dan 

SDM. Peningkatan penerapan IPTEK, Perbaikan tata nilai masyarakat (Sosial). Dari hasil kegiatan pengabdian 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian secara umum memberikan pengetahuan dan 

keterampilan tentang alat pengering tepung singkong.  Hasil yang diperoleh adalah adanya efisiensi waktu 

pengeringan dari menjemur dengan menggunakan sinar matahari dengan menggunakan alat pengering. Dan 

tingkat kebersihannya juga terjamin. Luaran dari pengabdian ini adalah dihasilkannya satu unit luaran berupa 

mesin pengering tepung singkong. KWT Sapporo telah mampu mengoperasikan mesin pengering tepung 

singkong dan mampu merawat seperangkat alat pengering tersebut. 

 

 Kata Kunci: Proses, Produksi, tepung singkong, Pengering, Effisien. 

 

 

1. Pendahuluan 

Produksi singkong di Kabupaten 

Pringsewu terbilang cukup banyak. Jumlah 

produksi yang tinggi harus diiringi dengan sarana 

penanganan dan pengolahan untuk meningkatkan 

nilai ekonomisnya. Salah satu jenis produk 

singkong yang sudah mulai dikembangkan 

adalah tepung singkong. Aneka makanan yang 

dibuat dari ubi kayu, selain mensuplai energi 

cukup tinggi, kandungan gizinya juga berguna 

bagi kesehatan tubuh (Rukmana, 1997). Kondisi 

ini menjadi peluang untuk pengembangan produk 

Unggulan Desa, dan sekaligus untuk membuka 

peluang usaha bagi masyarakat sehingga dapat 

menggerakan ekonomi masyarakat. 

Sapporo merupakan UKM yang 

memproduksi tepung singkong yang dikelola 

oleh Kelompok Wanita Tani (KWT), Sapporo 

terletak di Desa Wonokriyo Gading rejo Kab. 

Pringsewu. KWT Sapporo berjarak sekitar 60 km 

dari Bandar Lampung. KWT ini beranggota 10 

orang yang memproduksi tepung singkong yang 

dapat menjadi bahan baku untuk pembuatan 

klanting dan beras tiruan serta bahan baku 

lainnya yang mempunyai kualitas yang bagus 

dengan tekstur klanting yang halus, renyah dan 

tidak menyerap minyak. Keberadaan usaha ini 

mailto:arinal.hamni@eng.unila.ac.id
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dapat membantu mengangkat ekonomi 

masyarakat dan mampu menekan angka 

pengangguran. Hal ini sejalan dengan 

Permendagri No 6 tahun 2008 bahwa 

pengembangan desa mampu mendukung upaya 

penanggulangan kemiskinan di pedesaan dengan 

jalan memberdayakan masyarakat lokal dalam 

membangunan usaha lokal di desanya. Untuk 

saat ini kemampuan produksi dari KWT baru 

sedikit yaitu 30 kg perhari. Hal ini secara tidak 

langsung akan membatasi produksinya dalam 

skala besar, maka perlu dilakukan pengolahan 

tepung singkong menjadi bahan pangan yang 

lebih tahan lama, seperti dibuat tepung singkong 

dan klanting dengan cara dikeringkan 

(Kumalaningsih dkk., 2009). Pengembangan 

makanan pokok berbasis pangan telah 

dilaksanakan melalui beberapa hasil penelitian, 

seperti untuk tepung singkong. Komposisi kimia 

tepung singkong  adalah kadar air 10 persen, 

protein 1,65 persen, lemak 0,45 persen, abu 1,5 

persen serat kasar 1,63 persen (dasar berat 

basah). Dengan banyaknya penelitian tentang 

Tepung singkong, maka eksistensi tepung 

singkong juga berhasil merambah ke dunia 

industri.  Tepung singkong dibuat untuk 

menyederhanakan proses pembuatan tepung 

singkong dan mempermudah distribusi ke 

konsumen (Suismonoa dan Nikmatul Hidayah, 

2011). 

Selama ini bahan baku untuk klanting 

hanya dari singkong yang diparut dan langsung 

dikukus, sehingga kualitas klanting kurang 

bagus, teksurnya kasar dan menyerap minyak 

yang banyak. Untuk itu produk tepung 

singkong dari KWT Sapporo ini membutuhkan 

pengelolaan dan pengembangan serta pemasaran 

yang sinergis agar usaha dari KWT ini dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui 

peningkatan pengelolaan kualitas produk tepung 

singkong KWT Sapporo, maka dapat dilakukan 

dengan cara meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan mitra dalam proses pengeringan   

tepung singkong, pengaplikasian alat pengering 

dan perawatannya, dan mengelola manajemen 

menjadi lebih professional. 

Metode pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan adalah dengan melakukan beberapa 

tahapan, diawali dengan survey kebutuhan 

dengan tinjauan langsung ke lokasi sekaligus 

sosialisasi program dan observasi lapangan 

tentang keadaan sebenarnya, pembuatan alat 

(design) pengering tepung singkong mekanik 

yang lebih efisien dan efektif dengan kapasitas 

30 kg/6 jam, demonstrasi atau uji performa (test 

performance) alat mesin pengering 

menggunakan tungku gas dan uji kualitas tepung 

dengan mencium aroma dan melihat dari hasil 

teksturnya, kemudian melakukan monitoring dan 

evaluasi. Evaluasi di awal dilakukan dengan maksud 

untuk memperoleh gambaran lengkap kondisi 

awal tingkat pengetahuan dan pemahaman. 

Evaluasi proses akan dilakukan pada tahap 

pelatihan proses produksi, perbaikan proses 

produksi dengan mengaplikasikan alat pengering 

yang higenis dan efisien serta alat packaging dan 

labelling, perbaikan dan penataan manajemen 

keuangan dan pemasaran. Evaluasi ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui dan mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 

Sebagai indikator keberhasilan adalah tercipta 

produk tepung singkong yang sesuai dengan 

kualitas yang ditentukan dan memenuhi 

komposisi gizi dan peningkatan pengetahuan dan 

kemampuan anggota kelompok tentang teknologi 

pengering tepung singkong yang higenis dan 

efisien serta packaging dan labelling yang 

menarik. 

 

2. Hasil 

Dari hasil survey awal, kondisi mitra 

terkini secara detail dapat dilihat dari Tabel 1 

berikut: 

 

Tabel 1. Kondisi Terkini KWT SAPPORO 

N o Kondisi Keterangan KWT 

1. 
Bahan baku  

utama Singkong 

 Berasal dari sumber lokal (Kec. Gading rejo dan sekitarnya) Suplai: 

cukup tersedia berasal dari Desa Wonokriyo, desa lain dari Kec. 

Gading rejo, alternatif sumber bisa dari Kab. Lampung Selatan, Kab. 

Lampung Timur dan Kab. Lampung Tengah, karena bahan baku 

cukup banyak di Provinsi Lampung 

Mutu:  belum ada standar, hanya berdasarkan umur singkong 

2. Produksi Proses produksi masih banyak yang dilakukan dengan cara manual, 
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N o Kondisi Keterangan KWT 

seperti mengupas singkong (Pisau), pencuciaan dengan air kran, 

memarut dengan  mesin parut, merendam di bak – bak (baskom 

plastik), dan menjemur tepung singkong di bawah sinar matahari. 

Kapasitas produksi yaitu 30 kg perhari. 

Pengontrolan dalam proses hanya dengan pengamatan saja. 

3. Proses  Jaminan Mutu Produk:  belum ada 

4. Produk 
Jenis: Tepung singkong  belum di uji komposisinya, belum 

mempunyai spesifikasi dan mutunya masih rendah. 

5. 
Distribusi 

Produk 

 Distribusi tepung langsung dijual ke konsumen untuk tempat 

pengolahan tepung singkong dan klanting 

6. Manajemen 

Perencanaan Produksi: Belum ada 

Pembukuaan: belum ada 

Auditing: belum ada 

Pajak: belum ada 

Pola manajemen: masih sederhana hanya ada ketua, bendahara dan 

anggota. 

HKI: Tidak ada 

Inventori: Tidak ada karena umur singkong setelah dipanen sangat 

singkat.   

7. Pemasaran 
Dijual langsung ke konsumen dengan harga Rp. 16.000/kg, tanpa 

melalui promosi/iklan 

8. SDM 
SDM tidak mempunyai kualifikasi keahlian khusus, pendidikan rata-

rata luluasan SMP 

9. Sarana 

Sarana produksi yang dimiliki adalah: pisau untuk mengupas kulit 

singkong, bak cucian dan bak perendam singkong, pisau untuk 

membuat chip, alat penjemur konvensional, mesin penghalus, dan 

ayakan. 

Perangkat alat pengering tepung singkong 

mekanik dengan kapasitas 30 kg/6 jam terdiri dari 

beberapa komponen, yaitu: 

1. Alat pengering 

Alat pengering terdiri dari oven, tungku 

pengering dan sistem kontrol. Alat pengering 

digunakan untuk mengeringkan tepung singkong 

yang terdiri dari 6 rak, meliputi tombol kontak on 

dan off, dan tombol sistem pengendaliaan 

/pengatur suhu ruang di dalam oven seperti 

Gambar 1 di bawah ini. 

 
Gambar 1. Alat Pengering 

2. Tungku Pengering 

Tungku pengering terdiri dari 

tungku, ruang penghantar panas dimana gas 

sebagai sumber panasnya, dan kipas untuk 

mendorong panas ke dalam ruangan oven. 

Tungku selain digunakan melalui gas dapat 

pula menggunakan sumber panas dari kayu, 

tempurung kelapa atau sejenisnya. Di bawah 

ini Gambar 2 memperlihatkan gambar 

tungku sebagai tempat sumber panas. 

 

 
Gambar 2. Tungku Pengering 
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Proses pembuatan tepung singkong dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses pembuatan tepung singkong menggunakan alat pengering 

Dari Gambar 3 di atas merupakan cara 

kerja alat pengering pada proses pembuatan 

tepung singkong: 

1. Kupas dan cucu Singkong 

2. Parut singkong 

3. Rendam parutan singkong selama 3 hari 

4. Press parutan singkong yang sudah direndam 

(tepung yang masih basah) 

5.  Masukan ke dalam rak pengering 

6. Nyalakan gas 

7. Hidupkan oven 

8. Atur suhu di dalam oven sampai 90 oC 

9. Uji Bahan yang dikeringkan dengan mengukur 

kadar airnya sampai 10% 

Proses pengeringan tepung singkong ini 

dilakukan dengan mengatur suhu diantara 60 - 50 
oC, setelah 10 jam maka kadar air tepung turun 

menjadi 10%. Efisiensi waktu yang digunakan lebih 

kurang 20 jam. Sedangkan kualitas tepung sudah 

baik dengan komposisi sebagai berikut: 

1. Air   = 10,19 g 

2. Abu   = 0,31 g 

3. Lemak  = 0,56 g 

4. Protein  = 2,59 g 

5. Serat  = 4,50 g 

6. Karbohidrat  = 81.15 g 

7. Glikemik  = 0, 70 g 

Perbaikan manajemen yang telah dilakukan 

adalah meningkatkan motivasi anggota KWT 

Sapporo dengan meningkatkan kapasitas produksi 

dengan menambah mesin dan areal, menekan biaya 

produksi sekaligus meningkatkan pengenalan atau 

sosialisasi produk tepung singkong ini secara 

intensif, kemudian melakukan pembukuan yang 

sistematis sehingga KWT dengan mudah 

mendapatkan gambaran mengenai laba dan rugi 

dari usaha yang dilakukan. 

Perhitungan laba dan rugi yang dilakukan 

adalah sebagai berikut untuk hasil produksi 

sebanyak 100 kg, adalah: 

- Upah tenaga kerja: 3 org x 3 hr x Rp. 50.000 

 = Rp. 450.000 

- Bahan baku singkong: 300 kg x Rp.15.000 

 = Rp. 450.000 

- Listrik     

 = Rp.   90.000 

- Kemasan     

 = Rp. 200.000 

- Dan lain-lain    ` 

 = Rp. 100.000 

Total      

 = Rp. 1.290.000 

 

Harga jual tepung singkong Per kg  

 = Rp. 15.000 

100 kg tepung harga jualnya: 100 kg x Rp. 150.000

 = Rp 1.500.000 

 

Keuntungan Kotor = Rp. 1.500.000 - Rp. 

1.290.000 = Rp. 210.000 

Keuntungan 1 bulan adalah:  10 x Rp. 210.000  

 = Rp.  2.100.000 
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Analisa yang telah dilakukan ini apabila 

KWT Sapporo hanya mempunyai 1 mesin 

pengering dengan kapasitas 30 kg. Jika KWT 

mempunyai 2 unit mesin pengering, maka 

keuntungan  diperkirakan kurang lebih mencapai 

4,2 juta rupiah. Ini adalah contoh perhitungan kasar 

dan sangat sederhana. Perbandingan keuntungan 

dengan biaya adalah sebagai berikut: 

 B/C = 210.000 / 1.290.000 

  = 0,163 

Karena B/C >0, maka usaha ini layak untuk 

dikerjakan. B/C masih kecil, hal ini disebabkan 

karena usaha ini baru pada tahap pengenalan 

produk baru, jadi masyarakat belum terlalu 

mengenal produk tersebut. Untuk itu fungsi 

pemasaran dan promosi sangat dibutuhkan. 

 

3. Penutup 

Dari hasil perbaikan kwalitas produksi 

tepung singkong dan manajemen UKM KWT 

Sapporo di Desa Wonokriyo Kec. Gading Rejo 

Pringsewu dapat meningkatkan kapasitas produksi 

dan manajemen yang terorganisir dari anggota 

KWT. Pelaksanaan kegiatan pengabdian secara 

umum memberikan pengetahuan dan keterampilan 

tentang alat pengering tepung singkong. Hasil 

yang diperoleh adalah adanya efisiensi waktu 

pengeringan dengan menggunakan alat pengering 

daripada dijemur di bawah sinar matahari. Tingkat 

kebersihannya juga terjamin, menghasilkan 

komposisi gizi pada tepung, meningkatkan motivasi 

anggota KWT, melakukan penekanan biaya 

produksi dengan cara meningkatkan kapasitas 

produksi, memperluas pasar dan melakukan 

pengenalan produk langsung ke konsumen. Luaran 

dari pengabdian ini dihasilkannya satu unit luaran 

berupa mesin pengering tepung singkong. KWT 

Sapporo mampu mengoperasikan mesin pengering 

tepung singkong dan mampu merawat seperangkat 

alat pengering tersebut dengan baik. Secara 

ekonomi usaha ini layak dilakukan, karena B/C > 0. 
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PERAKITAN DAN TROUBLESHOOTING SISTEM PENERANGAN JALAN RAYA 

TENAGA SURYA BAGI MASYARAKAT DESA KUTOARJO, GEDONG TATAAN, 

PESAWARAN 

Dr. Herman Halomoan Sinaga  1* dan Dr. Eng. Nining Purwasih 1 
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Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145 
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Abstrak 
Penggunaan energi listrik yang ramah merupakan salah satu upaya mempercepat penggunaan energi listrik 

di pedesaan di Lampung. Salah satu sumber energi yang ramah lingkungan adalah energi matahari. Energi 

matahari dikonversikan menjadi energi listrik melalui konversi langsung sel-surya. Metode konversi energi 

matahari menjadi energi listrik disebut dengan sistem pembangkit listrik tenaga surya (matahari). Dalam 

kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, dilaksanakan pengenalan dan pelatihan perakitan pembangkit 

listrik tenaga surya bagi masyarakat di Desa Kutoarjo, Gedong Tataan, Pesawaran. Kalayak sasaran dalam 

kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat Desa Kutoarjo, Gedong Tataan. Pemilihan didasari atas 

perlunya pengetahuan dasar kelistrikan untuk dapat mengetahui dan merakit sistem pembangkit tenaga 

surya. Tujuan lainnya dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk mendidik masyarakat tentang ada dan 

perlunya sumber energi listrik alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehar-hari. Setelah 

masyarakat mengetahu dasar energi listrik tenaga surya, dilakukan kegiatan pemasangan panel lampu jalan 

sebanyak tiga tiang. Lampu panel yang dipergunakan adalah lampu LED 90 watt. Penerangan yang 

dihasilkan lampu jalan dapat bekerja dengan baik dan menerangi jalan di sekitar pemukiman penduduk. 
 

Kata kunci: Listrik tenaga surya, Sel-surya, Pembangkit listrik, Lampu jalan raya  

 

 

1. Pendahuluan  

Energi listrik meupakan salah satu sumber 

energi utama yang dipergunakan masyarakat di 

Indonesia, begitu pula di Lampung. Pada tahun 

2016, listrik menjadi sumber energi kedua terbesar 

yang dipergunakan oleh masyarakat indonesia 

yakni sekitar 20% dari total energi yang 

dpergunakan masyarakat (Yudiartono et.al, 2018). 

Energi listrik itu sendiri dibangkitkan dengan 

banyak sumber seperti batubara, minyak, air,dll. 

Mayoritas sumber tenaga penghasil listrik adalah 

bahan tambang yang bersifat non-renewable dan 

bersifat menghasilkan carbon-footprint yang tidak 

ramah lingkungan. Sehingga membutuhkan biaya 

penyediaan bahan bakar yang tinggi. Juga 

menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan.  

Secara umum batubara merupakan bahan 

bakar pembangkit yang paling dominan yakni 62%. 

Sedangkan gas dan minyak bumi sebesar 17% dan 

5% berturutan. Sumber energi terbarukan 

mengahsilkan 17% energi listrik di Indonesia 

dengan sumber energi utama adalah air dan panas 

bumi. Sedangkan sumber lainnya seperti angin, 

matahari dan biomassa belum memberikan 

kontribusi yang berarti (Yudiartono et.al, 2018). 

Sebagai upaya untuk mendukung program 

pemerintah dalam diversifikasi penghasil sumber 

energi listrik , maka dalam proposal pengabdian 

pada masyarakat ini diajukan upaya pengenalan 

dan pelatihan pemasangan dan perbaikan 

pembangkit listrik tenaga surya. 

Dari data kelistrikan yang ditampilkan 

dalam buku statistik potensi desa di Lampung (BPS 

Lampung, 2018), masih terdapat 80 desa yang 

belum menggunakan listrik atau sebagian 

penduduk desanya belum menggunakan listrik di 

Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Salah satu 

upaya percepatan penggunaan listrik bagi 
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masyarakat adalah pengenalan sistem pembangkit 

listrik tenaga surya. Teknologi pembangkit listrik 

tenaga surya yang menggunakan sel-surya dan 

komponen pendukungnya merupaka teknologi 

yang relatif membutuhkan pengetahuan dasar 

dibidang kelistrikan. Sehingga pengenalan dan 

instalasi sistem sel-surya secara langsung 

kemasyarakat akan sangat sulit untuk mendapatkan 

hasil yang baik. Dalam proposal ini, pengenalan 

sistem pembangkit listrik tenaga surya dilakukan 

dengan memilih sasaran yang dapat 

mengembangkan penggunaan sistem pembangkit 

sel surya itu sendiri. Sehingga dipilih sasaran 

dalam proposal ini adalah masyarakat Desa 

Kutoarjo, Gedong Tataan, Pesawaran. 

 

2. Penerangan Jalan Raya Tenaga Surya  

Penerangan jalan raya (PJR) dengan 

menggunakan energi tenaga surya merupakan salah 

satu sitem penerangan jalan yang sangat 

berkembang saat ini. Hal ini dikarenakan teknologi 

konversi energi surya menjadi energi listrik sudah 

cukup baik dan andal. Hal ini ditandai dengan 

penggunaan panel yang relatif kecil untuk 

mensuplai energi bagi kebutuhan energi lampu 

jalan umum.  

Dalam kegiatan pengabdian lampu pjr 

disuplai dengan meanfaatkan energi matahari yang 

dikonversikan menjadi energi listrik oleh sebuah 

panel surya. Tegangan panel surya yang disuplai ke 

lampu dikendalikan oleh sebuah kontroller. Dengan 

menggunakan kontroller maka tegangan dapat 

menjadi stabil dan kualitas penerangan menjadi 

lebih baik. Sebuah batere dipergunakan untuk 

menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh 

panel surya pada siang hari. Energi listrik yang 

disimpan batere ini kemudian diinputkan ke lampu 

pjr. Keseluruhan langkah konversi energi surya 

menjadi cahaya yang dihasilkan pjr dibahas 

dibawah ini. 

a. Sel surya 

Saat ini sel-surya merupakan salah satu 

alternatif utama untuk menghasilkan energi yang 

terbarukan. Seiring dengan perkembangan 

teknologi, efisiensi sel-surya terus berkembang dan 

sampai saat ini telah mencapai 14-18% (Md. 

Shafiqul Islam et.al, 2014). Sel surya bekerja 

berdasarkan prinsip konversi langsung sinar 

matahari menjadi energi listrik. Konversi bisa 

terjadi akibat adanya energi foton sinar matahari 

melepaskan elektron pada salah satu lapisan 

(lapisan terluar) sel-surya (gambar 1). Ketika 

elektron terlepas dari lapisan luar maka akan terjadi 

beda tegangan antar lapisan. Pada sel-surya yang 

umum diproduksi, besar beda tegangan yang 

dihasilkan berada pada antara 0.1-0.3 Volt (Md. 

Shafiqul Islam et.al, 2014). Sehingga untuk 

mendapatkan tegangan yang lebih tinggi lapisan-

lapisan sel-surya dihubungkan secara paralel. 

Besar energi yang dapat dihasilkan sel-surya 

komersial saat ini sekitar 1.2-1.5 watt per sel, 

dengan luasan per-sel sekitar 225 cm2 (15x15 cm) 

(Julie Cynthia Rante, et al, 2018). Sehingga untuk 

membangkitkan enerli listrik sebesar 50 wat, akan 

dibutuhkan sel-surya sejumlah 30-40 buah yang 

bergantung pada efisiensi sel-surya dengan 

perkiraan luasan 50x50 cm. 

 

 
 

 

Gambar 1. Sel-surya dua lapis (Battacharya, 2019) 

 

b. Batere 

Energi listrik yang dihasilkan oleh sel-surya 

biasanya disimpan menggunakan batere. Batere 

yang dipergunakan untuk menyimpan energi listrik 

yang dihasilkan sel-surya harus mampu bertahan 

selama mungkin. Kinerja minimum batere yang 

baik adalah energi yang terkandung tidak boleh 

berkurang lebih dari 25% dalam satu hari. Dengan 

kata lain DOD (deep of discharge) harus lebih 

besar dari 100%-25% = 75%. Besar kapasitas 

penyimpanan batere itu sendiri harus lebih besar 

dari besar energi maksimum yang dihasilkan oleh 

sel-surya. Tipe batere yang paling umum 
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dipergunakan dalam sistem kelistrikan sel-surya 

adalah tipe kering (dry) (gambar 2). Karena batere 

tipe kering relatif tidak membutuhkan perawatan. 

 

 
 

Gambar 2. Diagram tipikal batere tipe kering 

(www.classnote.org) 

c. Kontroller pengisian batere sel-surya 

Batere pada sistem kelistrikan sel-surya 

dicatu dari sel-surya yang besar arus pengisiannya 

dikendalikan oleh sebuah kontroller (gambar 3). 

Pengendalian pengisian batere dilakukan supaya 

arus pengisian dapat terkendali yang berguna 

mencegah terjadinya pengisian arus berlebih 

(overcharging). Pengendalian juga dapat dilakukan 

untuk mencegah terjadinya tegangan pengisian 

yang berlebih. Pengendalian arus dan tegangan 

akan memaksimalkan usia pakai dari batere. 

Rating pengendali arus pengisian ke batere 

dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 

berikut: 

𝑖𝑐𝑐 =
𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠

𝐹𝐹 × 𝑉𝑜𝑐
× (100% + 𝜂𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑒) 

dengan: icc = arus pengisian, Pmaks = daya 

maksimum sel-surya, FF=efisiensi sel-surya, Voc = 

tegangan output, dan η = efisiensi batere. 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Diagram kontroller pengisian batere 

sel-surya (www.homemade-circuit.com) 

3. Masayarakat sasaran Kegiatan 

Kegiatan ini akan mengenalkan stem 

penerangan jalan raya (PJR) tenaga surya kepada 

masyarakat Desa Kutoarjo, Gedong Tataan, 

Pesawaran. Dengan adanya pengetahuan konversi 

tenaga surya menjadi energi lampu ini maka 

diharapkan masyarakat dapat mengetahui teknik 

perakitan dan perbaikan sistem penerangan jalan 

umum tenaga surya. Pengetahuan ini diharapkan 

akan berkembang bagi masyarakat umum di 

Pesawaran. Sehingga penggunaan sel-surya sebagai 

penghasil listrik alternatif yang ramah lingkungan 

dapat berkembang di Pesawaran. 

4. Hasil dan Pembahasan:  

Metode dan tahapan dalam kegiatan 

pengabdian pada masyarakat ini terbagi atas tiga 

bagian : 

a. Pengenalan 

Pengenalan dilakukan dengan memberikan 

materi pembelajaran tentang sistem kelistrikan sel-

surya. Termasuk dalam materi pembelajaran adalah 

pengenalan bagian-bagian sistem tenaga surya, 

perhitungan pembebanan dan pemilihan 

komponen, desain sistem listrik sel-surya. 

Pengenalan dilakukan dibalai pertemuan di desa 

Kutoarjo, Gedongtataan, Pesawaran. Gambar 4 

menunjukkan kegiatan pengenalan sistem 

kelistrikan sel-surya di balai pertemuan Desa 

Kutoarjo, Gedongtataan, Pesawaran. 
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Gambar 4. Pengenalan Sistem Lampu Jalan Raya 

di Desa Kutoarjo, Gedongtataan, Pesawaran 

b. Instalasi  

Setelah masyatrakat peserta kegiatan 

pengabdian memahami bagian-bagian sistem listrik 

sel-surya, dilanjutkan dengan perakitan/instalasi 

sel-surya. Pemasangan lampu jalan umum 

dilakukan oleh masyarakat dengan dipandu peserta 

pengabdian dari Universitas Lampung. Instalasi ini 

juga dibantu oleh mahasiswa Jurusan Teknik 

Elektro UNILA yang dilibatkan dalam kegiatan 

pengabdian. 

Instalasi penerangan jalan umum dilakukan 

pada tiga titik di Desa Kutoarjo, Gedongtataan, 

Pesawaran, Dua titik di jalan masuk ke Desa dan 

satu buah di dekat perumahan masyarakat di Desa 

Kutoarjo. Gambar 5.a, b, dan c menunjukkan 

pemasangan lampu jalan raya pada ketiga titik. 

Lampu jalan raya dipasang dengan menggunakan 

tiang pipa besi berdiameter 3 inch, dengan tinggi 4 

meter. Lengan untuk mnempatkan lampu jalan raya 

dipegunkan pipa besi 1,5 inch dengan panjang 1 

meter.  

 

 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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Gambar 5. Instalasi Penerangan Jalan Raya (PJR) 

di desa Kutoarjo, Gedongtataan, Pesawaran. (a) 

Jalan utama menuju Desa Kutoarjo, (b) Jalan 

menuju perumahan penduduk Desa Kutoarjo, dan 

(c) Jalan di depan rumah penduduk 

c. Pemecahan masalah 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya 

mengedukasi masyarakat desa Kutoarjo, 

Gedongtataan, Pesawaran untuk memahami 

spesifikasi teknis dan prinsip kerja pjr. Dengan 

memahami spefifikasi teknis dan prinsip kerja 

maka diharapkan masayarakat dapat melakukan 

perbaikan jika lampu jalan umum yang dipasang 

mengalami masalah sederhana yang tidak 

membutuhkan perbaikan mayor. Kegiatan 

troubleshooting ini dilaksanakan dengan 

mengajarkan teknik pemeriksaan kerusakan pada 

tiap komponen utama pjr, yakni : solar panel, 

kontroller, batere dan lampu. Dengan pemahaman 

tentang prinsip kerja dan pengukuran tiap 

komponen maka masyarakat diharapkan mampu 

melalukukan penggantian komponen secara 

mandiri. 

 
 

Gambar 6. Troubleshooting sistem lampu jalan 

raya pada kegiatan pengabdian pada masyarakat di 

Desa Kutoarjo, Gedongtataan, Pesawaran. Salah 

seorang mahasiswa yang terlibat berdiskusi dengan 

masyarakat Desa. 

 

5. Kesimpulan 

Kegiatan penggunaan penerangan jalan tenaga 

surya telah dilaksakan dalam kegiatan pengabdian 

pada masyarakat di Desa Kutoarjo, Gedongtataan, 

Pesawaran. Pada kegiatan ini sebanyak 3 lampu 

penerangan jalan raya di pasang untuk menerangi 

jalam masuk dan perumahan penduduk Desa 

Kutoarjo, Gedongtataan, Pesawaran. Dalam 

kegiatan ini, masyarakat Desa dilibatkan dalam 

kegiatan pengenalan, perakitan dan troble shooting 

sistem penerangan jalan raya tenaga surya. Hasil 

kegiatan yang dilaksanakan berlangsung dengan 

baik, yang dapat dilihat dari penerangan jalan raya 

yang dapat berfungsi dengan baik. 
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Abstrak  
Teknologi terus mengalami perkembangan dan melahirkan inovasi-inovasi baru di era revolusi industri 4.0 baik 

dibidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan lain sebagainya. Pada saat mengikuti Pengabdian Masyarakat 

disalah satu sekolah menengah atas di Bandar Lampung, SMK SMTI diperlukan suatu aplikasi android 

menggunakan virtual elektronika Augmented Reality, dari sini munculah sebuah inovasi dan ide dari Universitas 

Lampung untuk membantu mempermudah dalam proses belajar mengajar di SMK SMTI menggunakan suatu 

aplikasi menggunakan virtual elektronika Augmented Reality dengan ini diharapkan siswa mampu belajar dengan 

mandiri alat-alat elektronika secara virtual. 

 

Kata kunci: Teknologi Informasi, Industri 4.0, Augmented Reality 

 

1. Pendahuluan  

Semakin berkembangnya manusia, 

berkembang pula ilmu pengetahuan dan teknologi 

di segala bidang. Itu semua mengharuskan 

pendidikan menyesuaikan langkahnya jika ingin 

tetap relevan agar tidak tertinggal zaman. Hal itu 

menjadikan pendidikan menjadi kian mahal, satu 

kenyataan  yang sering kurang disadari oleh banyak 

orang. Berkembangnya umat manusia mendorong 

makin banyak orang untuk maju dan tak mau 

tertinggal. Akibatnya, baik faktor kualitas maupun 

kuantitas pendidikan dan teknologi tidak bisa 

diabaikan. Pendidikan tentang Teknologi informasi 

harus diselenggarakan  secara bermutu dan adil 

merata bagi  seluruh rakyat. Teknologi terus 

dikembangkan untuk mempermudah manusia 

dalam menjalankan seluruh aspek dan bidang 

kehidupannya, sehingga perkembangan dan 

implementasi teknologi secara tidak sadar telah 

mempengaruhi kualitas dan taraf kehidupan 

manusia. Teknologi Informasi dan Komunikasi  

terus mengalami perkembangan dan melahirkan 

inovasi-inovasi baru di era revolusi industri 4.0 

baik dibidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan, 

dan lain sebagainya. Maka dari itu Teknologi 

Informasi dan Komunikasi sangat penting 

ditanamkan kepada anak- anak mulai dari usia dini. 

Oleh karena itu, pada terapan teknologi yang akan 

diimplementasikan kepada siswa merupakan 

menggunakan teknologi Aplikasi Pembelajaran 

Virtual Elektronika dengan bahasa pemrograman 

java, dimana bahasa ini merupakan bahasa 

pemrograman   masa   kini   dan   juga   bahasa   

pemrograman   java   memiliki klasifikasi lebih 

berbasis per serta lebih banyak dibutuhkan didunia 

akademik dan industri saat ini. 

 

2. Metode 

Dari kondisi yang dikemukakan dalam 

pendahuluan maka pemecahan masalah, masalah 

yang telah dirumuskan di atas dilakukan dalam 

bentuk pemberian materi teori dan praktek secara 

langsung.  Metode yang digunakan dalam kegiatan 

ini merupakan ceramah pemberian teori dan praktik 

penggunaan secara langsung bagaimana 

pemograman komputer.  Untuk  itu diperlukan 

peralatan  peraga  yang  menarik  minat siswa 

untuk memperlajari bidang ini. 

Persiapan yang diperlukan dalam kegiatan 

ini merupakan penyusunan materi yang akan 

disampaikan  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada  

masyarakat  ini.  Materi  pelatihan disusun oleh 

dosen yang akan memberikan materi kepada siswa 

SMK. Materi pelatihan diberikan  dalam  bentuk  

presentasi  disertai  praktek  langsung  yang  

dibantu  oleh mahasiswa yang diikutsertakan dalam 

kegiatan ini. Sebelum kegiatan dilakukan maka 

perlu  dilakukan  pretest  untuk  mengetahui  

tingkat  pengetahuan  mereka  akan  adanya 

teknologi pemograman java menggunakan Aplikasi 

Pembelajaran Virtual Elektronika. Setelah kegiatan 

dilaksanakan juga akan dilakukan test berupa 

mailto:aryanto@eng.unila.ac.id
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posttest dengan soal yang sama untuk bahan 

evaluasi keberhasilan kegiatan ini. 

Evaluasi akan dilakukan pada awal kegiatan 

(pre-test) dan akhir kegiatan (post-test) 

menggunakan Kahoot untuk melihat keberhasilan 

dari kegiatan ini. Indikator keberhasilan dari 

kegiatan ini jika ada perubahan peningkatan 

pengetahuan minimal 30% dari tujuan kegiatan. 

Untuk keperluan tindak lanjut kegiatan akan 

dilakukan evaluasi menyeluruh melalui daftar isian 

quisioner. 

Khalayak sasaran dari kegiatan ini 

merupakan siswa SMK SMTI Bandar Lampung di 

Bandar Lampung dengan jumlah peserta 20 orang. 

Keberhasilan kegiatan ini diukur dengan melihat 

hasil pretest dan posttest peserta kegiatan. Jika 

terjadi peningkatan nilai hasil test maka dianggap 

bahwa kegiatan ini berhasil. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, 

peserta diminta untuk melakukan pengisian 

kuesioner ataupun test sebelum dan sesudah 

kegiatan berlangsung. Pelatihan diikuti oleh 20 

peserta dengan pertanyaan kuisioner yang 

diberikan meliputi materi tentang bahasa 

pemograman java, demo robot beroda, arduino dan 

pengenalan Aplikasi Pembelajaran Virtual 

Elektronika secara umum. Adanya perubahan 

peningkatan pengetahuan  rata-rata 35% dari tujuan 

kegiatan.  Dalam sesi diskusi, peserta diberikan 

kesempatan bertanya maupun memberitakan 

pendapat tentang materi-materi yang telah 

diberikan sebelumnya. Sesi diskusi ini juga dapat 

dijadikan tolak ukur untuk melihat keikutsertaan 

atau keterlibatan para peserta/ siswa. 

Ringkasan kegiatan beserta kondisi pra dan 

pasca kegiatan dijabarkan dalam Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Ringkasan kondisi pra dan pasca 

kegiatan 

No 

Kondisi 

Sebelum 

(Rata-rata pre-

test : 55%) 

Pelakasanaan 

Kegiatan  

Kondisi Sesudah 

(Rata-rata post-

test : 90%) 

1 
Peserta/ Siswa 

Belum Paham 

dengan Bahasa 

Diberikan 

Penjelasan dan 

Pelatihan 

Peserta/ Siswa 

mulai tertarik 

dan ingin 

No 

Kondisi 

Sebelum 

(Rata-rata pre-

test : 55%) 

Pelakasanaan 

Kegiatan  

Kondisi Sesudah 

(Rata-rata post-

test : 90%) 

Pemograman Bahasa 

Pemograman 

Java 

kembali 

mengikuti 

pelatihan 

2 

Peserta/ Siswa 

Belum Paham 

dengan Alat 

Embedded 

System/ 

Tertanam 

Aplikasi 

Pembelajaran 

Virtual 

Elektronika 

Diberikan 

Penjelasan dan 

Peragaan 

Aplikasi 

Pembelajaran 

Virtual 

Elektronika 

Peserta/ Siswa 

antusias 

bertanya 

bagaimana cara 

menggunakan 

Aplikasi 

Pembelajaran 

Virtual 

Elektronika dan 

implementasiny

a pada peralatan 

kimia 

3 

Peserta/Siswa 

Belum 

Memahami 

Algoritma 

Pemograman 

Sederhana 

Diberikan Demo 

Robot Berkaki 

berbasis 

Aplikasi 

Pembelajaran 

Virtual 

Elektronika 

Peserta 

memahami 

kinerja alogrima 

sederhana pada 

robot berbasis 

Aplikasi 

Pembelajaran 

Virtual 

Elektronika 

 

Gambar 1, 2, dan 3 berikut memperlihatkan 

foto kegiatan pada pelatihan paket teknologi.  

Pelatihan Aplikasi Pembelajaran Virtual 

Elektronika tersebut dilakukan di lokasi 

laboratorium komputer SMK SMTI Bandar 

Lampung. 

 

Gambar 1. Foto Kegiatan dengan Sebagian Peserta 
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Gambar 2. Penerapan Paket Teknologi 

 

Gambar 3. Serah Terima Simbolis Aplikasi android 

Aplikasi Pembelajaran Virtual Elektronika 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  pelaksanaan  kegiatan  

yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.   Siswa SMK SMTI Bandar Lampung 

memperoleh   suatu   aplikasi android   yang   

dapat   mempermudah   dalam mempelajari 

bahasa pemrograman. 

2.  Siswa dapat mengembangkan  suatu  teknologi  

sebagai  partisipan  untuk  kemajuan teknologi 

dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

3.  Aplikasi android Aplikasi Pembelajaran Virtual 

Elektronika dapat menjadi  sarana   untuk   

mengembangkan  pengetahuan  dan  kreativitas 

siswa dalam bidang terkait. 
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Abstrak  
Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan bimbingan teknik kepada masyarakat tentang 

teknis pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan onderlagh, jalan lapisan penetrasi, jalan rabat beton dan jembatan 

beton agar sesuai dengan Materi Teknis Pembangunan Jalan Lingkungan di Perdesaan Berbasis Masyarakat. Metode 

pengabdian masyarakat ini adalah berupa partisipasi masyarakat dengan indikator kesertaan masyarakat dalam 

kegiatan melalui: (a) sosialisasi, meliputi sosialisasi syarat mutu pekerjaan infrastruktur sesuai standar dan sosialisasi 

manfaat bagi masyarakat desa, (b) pelatihan, meliputi persiapan alat dan bahan yang akan digunakan dan simulasi 

proses pelaksanaan pekerjaan infrastruktur, (c) pendampingan, yaitu pendampingan kepada warga masyarakat sampai 

masyarakat dapat melakukan proses pekerjaan infrastruktur dengan baik. Hasil pengabdian masyarakat ini 

menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengerti tentang persyaratan infrastruktur jalan dan dapat melaksanakan 

pembangunan infrastruktur jalan secara baik dan benar sehingga dapat memenuhi spesifikasi teknik jalan.  

 

Kata kunci: Infrastruktur jalan, Sosialisasi dan Pelatihan, Spesifikasi Teknik  

 

 

1. Pendahuluan  

Infrastruktur publik adalah satu diantara 

faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung 

terhadap efisiensi operasional sebuah daerah atau 

desa, dan ini akan mendorong realisasi peningkatan 

ekonomi (Ma’ruf, 2013; Marsus, Indriani, 

Darmawan, & Fisu, 2020). Sebagai contoh, tanpa 

adanya sistem jalan yang baik dan efisien, 

kemajuan positif yang diperoleh dari hubungan 

antara masyarakat dan kegiatan ekonomi/bisnis 

tidak akan diperoleh disebabkan terhambatnya 

pergerakan masyarakat dan barang serta 

ketidakmampuan untuk memperoleh keperluan 

dasar masyarakat (Huda, 2010). 

Selain itu, infrastrktur memberikan kontri-

busi terhadap pertumbuhan eknonomi, baik melalui 

penyediaan (supply) dan kebutuhan (demand) 

dengan cara penurunan biaya produksi, mem-

berikan kontribusi terhadap penyebaran ekonomi 

dan menyediakan akses terhadap teknologi modern 

serta menambah nilai tambah ekonomi terhadap 

pekerja (dengan cara menambah produktifitas para 

pekerja) (Tussa’diah, 2020). Infrastruktur juga 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

kualitas hidup masyaratakat dengan cara 

menciptakan/memberikan fasilitas, menyediakan 

kebutuhan/barang konsumsi (seperti pelayanan 

transportasi dan komunikasi) dan memberikan 

kestabilan terhadap  makro-ekonomi (Nurhakim & 

Maqin, 2019; Nuritasari, 2013).  

Pembangunan beberapa jenis infrastruktur 

jalan seperti jalan onderlagh dan  jalan rabat beton 

sudah sering dilaksanakan di Desa Sidokerto, 

Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung 

Tengah. Namun saat ini kondisi masyarakat di desa 

tersebut belum mengetahui dan memahami tata-

cara pelaksanaan pembangunan infrastruktur 

tersebut yang sesuai dengan Materi Teknis yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat tahun 2016. Dari hasil 

pengamatan yang dilakukan, pekerjaan – pekerjaan 

mailto:iswan.1972@eng.unila.ac.id


 
PROSIDING SENAPATI 

 (SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI) 
BANDAR LAMPUNG, 08 AGSTUS 2022 

E-ISSN: 2685-0427 

47 

 

konstruksi yang ada saat ini belum memenuhi 

ketentuan teknis yang berlaku seperti Standar 

Nasional Indonesia (SNI), sehingga dikhawatirkan 

akan mengakibatkan berkurangnya kualitas 

pekerjaan konstruksi tersebut dan juga akan 

berakibat pada umur konstruksi. 

Untuk itu, tujuan utama kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat ini adalah memberikan 

bimbingan teknis kepada masyarakat tentang teknis 

pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan 

onderlagh  dan jalan rabat beton agar sesuai 

dengan Materi Teknis Pembangunan Jalan 

Lingkungan di Perdesaan Berbasis Masyarakat 

yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina 

Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat tahun 2016. 

2. Metode Pelaksanaan 

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan 

selama enam bulan di Desa Sidokerto, Kecamatan 

Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. 

Masyarakat sasaran prog-ram pengabdian ini 

adalah warga masyarakat yang berada di desa 

tersebut.  Metode pengab-dian berupa partisipasi 

masyarakat dengan indikator kesertaan masyarakat 

dalam kegiatan melalui sosialisasi, pelatihan, 

pendampingan dan pembinaan. 

a. Sosialisasi 

 Materi yang disosialisasikan meliputi: (1) 

sosialisasi syarat mutu pekerjaan infra-struktur 

sesuai standar Materi Teknis Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 

2016, dan (2) sosialisasi manfaat bagi masyarakat 

desa.  

b. Pelatihan  

 Kegiatan pelatihan yang akan dilaksana-kan 

meliputi: (1) persiapan alat dan bahan yang akan 

digunakan, (2) simulasi proses pelaksanaan 

pekerjaan infrastruktur.  

c. Kegiatan pendampingan  

 Setelah melaksanakan pelatihan, akan 

dilakukan pendampingan kepada warga masyarakat 

sampai masyarakat dapat melaku-kan proses 

pekerjaan infrastruktur dengan baik. Kegiatan 

pendampingan ini akan dilakukan selama enam 

bulan dengan cara mengawasi proses pelaksanaan 

infrastruktur. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1  Sosialisasi syarat mutu pekerjaan 

Beberapa jenis pekerjaan yang saat ini sering 

dilaksanakan di daerah pedesaan yaitu jalan 

onderlagh dan rabat beton. Untuk itu, dua jenis 

jalan ini yang telah dilaksanakan sosialisasinya di 

Desa Sidokerto tersebut. 

 Sosialisasi dimulai dengan mengajak 

masyarakat desa turun ke lokasi jalan onderlagh 

(Gambar 1), untuk melihat kondisi jalan yang telah 

dibangun. Dari hasil pemeriksaan konstruksi 

onderlagh yang dilaksanakan di beberapa titik di 

Desa Sidokerto ini, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. Pemadatan lapisan tanah dasar dan 

konstruksi onderlagh sering tidak dilakukan oleh 

masyarakat, sehingga sering terjadi penurunan 

badan jalan di banyak titik pada jalan tersebut.  

Beberapa contoh hasil pengamatan secara visual 

disajikan pada Gambar 2. Selain itu, teknik 

pemasangan batu belah salah dan tidak sesuai 

dengan standar, yaitu posisi batu belah dipasang 

tidak berdiri tegak seperti terlihat pada Gambar 3, 

sehingga stabilitas dan kekuatan struktur batu belah 

menjadi rendah. Kemudian, tidak ada hampar-an 

batu pecah pengikat yang dihampar di atas lapisan 

batu belah, sehingga rongga-rongga di atas batu 

belah dan diantara batu belah tidak terisi oleh batu 

pecah pengikat (menjadi rongga). Hal ini sangat 

berpengaruh terhadap kekuatan dan kestabilan 

konstruksi onderlagh. 
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Gambar 1. Bersama masyarakat desa Sidokerto 

melihat kondisi jalan onderlagh yang telah 

dibangun 

Konstruksi jalan onderlagh adalah lapisan jalan 

yang menggunakan batu belah atau batu pecah dan 

secara mekanis dikunci dengan penggilasan dan 

diikat dengan batu yang berukuran lebih kecil yang 

juga merupakan batu pecah (batu pecah pengikat) 

untuk mengisi rongga-rongga antar batu belah 

tersebut. Ukuran batu belah atau batu pecah adalah 

15 cm – 20 cm dan ukuran batu pengikat adalah 5 

cm – 7 cm. Dalam konstruksi jalan, lapisan 

onderlagh berfungsi sebagai lapisan pondasi 

(lapisan pertama yang berada di atas tanah dasar). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Beberapa titik di lokasi jalan onderlagh 

yang mengalami penurunan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pemasangan batu belah yang tidak 

tegak 

 Berdasarkan Materi Teknis dari Balai 

Penerapan Teknologi Konstruksi (2016), 

pemasangan lapisan onderlagh harus memenuhi 

beberapa syarat sebagai berikut. Lapisan tanah 

dasar harus diratakan dan dipadatkan terlebih 

dahulu sampai mencapai kepadatan yang 

disyaratkan. Kemudian, di atas tanah dasar 

dihamparkan lapisan pasir setebal 10 cm – 15 cm 

dan dipadatkan. Fungsi lapisan pasir ini adalah 

sebagai tempat duduk batu belah dan sebagai 

lapisan yang menahan kemungkinan air kapiler dan 

tanah yang berbutir sangat halus naik ke lapis batu 

belah, Lalu, batu belah disusun berdiri tegak dan 

rapat satu dengan yang lainnya dan celah-celah 

batu belah diisi dengan pasir. Batu pengikat 

dihamparkan di atas batu belah untuk mengisi 

rongga-rongga diantara batu belah, dan kemudian 

pemadatan atau penggilasan dilakukan sampai 

stabil, ditandai dengan tidak adanya pergerakan 

dan penurunan batu belah saat alat pemadat 

(tandem roller compactor atau three wheel roller 

compactor) berjalan. 

 Selanjutnya, rabat beton merupakan 

perkerasan kaku (rigid) tersusun dari campuran 

bahan semen, pasir dan kerikil (split). Berdasarkan 

Materi Teknis yang dikeluarkan oleh Balai 

Penerapan Teknologi Konstruksi (2016), kualitas 
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campuran rabat beton harus memenuhi 

perbandingan 1 portland cement : 2 pasir cor : 3 

kerikil. Secara sederhana bisa memakai pendekatan 

perbandingan volume yaitu 1 pengki semen : 2 

pengki pasir : 3 pengki kerikil (split). 

 Dari hasil pengamatan dan diskusi dengan 

masyarakat maka disimpulkan sebagai berikut. 

Pekerjaan rabat beton telah banyak yang 

mengalami keausan, degradasi kualitas dan 

pelepasan material rabat beton, yang menandakan 

bahwa mutu pekerjaan sangat rendah. Selanjutnya, 

banyak pekerjaan rabat beton tidak menggunakan 

kerikil (split) berukuran diameter sekitar 0,5 cm – 

2,0 cm, tetapi menggunakan screen (batuan halus) 

yang berdiameter 0 cm – 0,5  cm.Volume screen 

yang digunakan sangat sedikit bila dibandingkan 

dengan volume  pasir, sehingga diperkirakan 

menjadi salah satu sebab rendahnya mutu 

pekerjaan rabat beton karena tidak ada pengikatan 

antara semen, pasir dan kerikil (split). Selain itu, 

rendahnya mutu rabat beton diperkirakan 

disebabkan juga oleh sangat rendahnya kandungan 

semen yang digunakan. Volume semen yang 

digunakan dalam campuran rabat beton 

diperkirakan sangat rendah bila merujuk pada 

Materi Teknis yang dikeluarkan oleh Balai 

Penerapan Teknologi Konstruksi (2016).  

3.2.  Pelatihan 

 Setelah melaksanakan diskusi dengan 

masyarakat desa dan meninjau langsung hasil 

pekerjaan onderlagh dan rabat beton maka 

pelatihan yang dilakukan meliputi kegiatan-

kegiatan sebagai berikut:  

a. Mempersiapkan alat dan bahan. Lokasi 

pelatihan langsung berada di lokasi jalan 

onderlagh dan jalan rabat beton, seperti 

pada Gambar 4. 

b. Praktek/simulasi  membuat jalan onderlagh 

dan rabat beton. 

 
 

 

 

Gambar 4. (a) Pelatihan membuat jalan onderlagh, 

dan (b) pelatihan membua jalan rabat beton 

3.3.  Kegiatan Pendampingan 

 Kegiatan pendampingan yang dilakukan 

adalah secara berkala melakukan pengawasan 

cara/pembuatan jalan onderlagh dan rabat beton di 

desa, dengan tujuan agar pekerjaan selalu 

mengikuti petunjuk Materi Teknis yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat tahun 2016.  

 

4. Kesimpulan 

 Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini 

adalah bahwa masyarakat dapat memahami 

pentingnya infrastruktur jalan seperti jalan 

onderlagh dan rabat beton  harus memenuhi standar 

Materi Teknis pembangunan Jalan Lingknngan 

yang dikeluarkan oleh Kementerian pekerjaan 

Umum dan Perumahan rakyat tahun 2016. Karena 

itu pelaksanaan kegiatan pengabdian ini merupakan 

hal yang tepat, untuk mendampingi masyarakat 

dalam meningkatkan kualitas pekerjaan 

infrastruktur jalan di daerah. Kegiatan pengabdian 

ini diikuti oleh masyarakat desa sehingga pelatihan 

dan pembekalan semacam ini sangat membantu 

program pemerintah dalam meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. 
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Abstrak 

Desa Way Muli merupakan sebuah desa yang berlokasi di kaki gunung Rajabasa, daerah ini juga sangat 

dekat dengan garis Pantai. Potensi desa ini sangatlah besar jika dikembangkan, disamping itu juga ada 

potensi lain yaitu tsunami. Tercatat pada bulan Desember 2018 pesisir pantai di Lampung Selatan dihantam 

tsunami termasuk Desa Way Muli sendiri. Berdasarkan hal tersebut perlunya  kesadaran seluruh pihak dan 

pembuatan peta identifikasi daerah rawan tsunami, serta pelatihan dan simulasi untuk upaya mitigasinya. 

Pembuatan peta daerah rawan bencana terbaru perlu dilakukan untuk memetakan dan memeberikan 

informasi daerah yang rawan akibat tsunami.  

Kegiatan pengabdian ini diharapkan sesuai dengan tujuan untuk membekali warga di Desa Way Muli, 

Kecamatan Rajabasa pengetahuan tentang potensi bencana tsunami dan bencana lain yang menyertai, dan 

memberikan simulasi early warning mitigasi bencana tsunami. Berdasarkan peta yang dihasilkan daerah 

Way Muli terdiri dari setidaknya 3 (tiga) kelompok yaitu daerah berwarna merah (daerah paling rawan) 

berjarak sekitar 20-30 meter dari permukaan laut, daerah berwarna kuning (daerah sedang) sebagian besar 

berjarak sekitar di atas 30-70 meter  serta daerah berwarna hijau (daerah paling aman) berjarak diatas 70 

meter. Pemaparan yang dilaksanakan pada sosialisasi setidaknya ada tiga poin penting yaitu bagaimana 

proses terjadinya gempa dan tsunami, bagaimana cara mitigasi yang benar serta menumbuhkan kesadaran 

masyarakat agar lebih siap akan potensi kejadian yang sama dikemudian hari.   

 

Kata kunci: Tsunami, mitigasi, geowisata, waymul 

 

1. Pendahuluan 

Waymuli adalah salah satu desa yang terkena 

dampak tsunami Banten dan Lampung Selatan 

pada 22 Desember 2018 lalu. Waymuli bersama 

desa lain seperti Banding, Canti, Kalianda, 

Kenali, Kunjir, Maja, Pangkul, Rajabasa, dan 

Waymuli Timur adalah desa-desa yang berada di 

pesisir Lampung Selatan yang tak luput dari 

terjangan tsunami Selat Sunda yang diperkirakan 

setinggi 7-10 meter (Anonim1, 2019). 

Secara Fisiografi S. Andi Mangga (1993) 

membagi fisiografi Lampung menjadi 4 bagian, 

yaitu Dataran Rendah, Pegunungan, Perbukitan 

Bergelombang, dan Kerucut Gunungapi. 

Berdasarkan pembagian fisiografi tersebut, 

daerah Waymuli termasuk ke dalam fisiografi 

Pegunungan yang berbatasan langsung dengan 

garis pantai.  

Berdasarkan penjabaran di atas menegaskan 

bahwa daerah kajian merupakan suatu daerah 

yang memiliki potensi tsunami karena berbatasan 

dengan garis pantai serta memiliki potensi 

geowisata yaitu manifestasi panasbumi dan 

pantai. Di Pesisir Lampung Selatan, terdapat 

empat Kecamatan yaitu Kalianda, Rajabasa, 

Sidomulyo dan Katibung, Desa Way Muli sendiri 

merupakan bagian dari Kecamatan Rajabasa. 

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan 

pengabdian yang dilakukan adalah: melakukan 

identifikasi wilayah terdampak tsunami 

menggunakan penginderaan jauh dan survei 

lokasi terdampak tsunami, membuat peta wilayah 

terdampak bencana tsunami berdasarkan analisis 

penginderaan jauh maupun pengamatan geologi 

di lapangan, melakukan sosialisasi peta wilayah 

terdampak bencana tsunami kepada perangkat 

desa dan tokoh masyarakat agar didapatkan 

solusi/kebijakan yang dapat meningkatkan 

kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tanah 

tsunami. 

Pengetahuan masyarakat di Desa Way Muli, 

Kecamatan Rajabasa, Kab. Lampung Selatan 

terhadap resiko bencana tsunami masih tergolong 

masih rendah, karena bagi sebagian besar 

masyarakat tsunami kali ini benar-benar terjadi 

untuk pertama kalinya selama mereka bermukim 

di Desa Way Muli. Setelah kejadian ini 

masyarakat sangat perlu dibekali pengetahuan 
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dengan sosialisasi cara mitigasi bencana terutama 

tsunami secara berkesinambungan, serta 

memahami secara umum langkah-langkah 

mitigasi di lingkungan Desa Way Muli. 

Pengabdian ini diharapkan dapat membantu 

masyarakat dalam meningkatkan pemahaman 

tentang mitigasi bencana khususunya tsunami 

seperti jarak aman pemukiman, bagaimana harus 

selalu siaga jika ada peringatan yang dikeluarkan 

oleh BNPB maupun BMKG. Pembekalan ini 

tergolong wajib diketahui karena masyarakat 

harus terbiasa berdampingan dengan bahaya yang 

bisa kapan saja terjadi.  

 

1. Tinjauan Pustaka  

2.1 Fisiografi Regional Lampung 

Secara Fisiografi S. Andi Mangga (1993) 

membagi fisiografi Lampung menjadi 4 bagian, 

yaitu Dataran Rendah, Pegunungan, Perbukitan 

Bergelombang, dan Kerucut Gunungapi. 

Berdasarkan pembagian fisiografi tersebut, 

daerah kajian termasuk ke dalam fisiografi 

Pegunungan yang berbatasan langsung dengan 

garis pantai. Fisiografi Pegunungan di Lampung 

merupakan bentukan bentang alam pegunungan 

Bukit Barisan yang terletak di sebelah barat 

Lampung. Ketinggian pegunungan ini mencapai 

1964 mdpl yang memanjang Barat Laut – 

Tenggara. Batuan penyusun terdiri atas breksi 

gunungapi, lava, dan teralterasi hidrotermal. 

 
Gambar 1. Zonasi fisiografi regional Lampung 

(Mangga, 1993 dengan modifikasi). 

 

2.2 Geologi Regional Daerah Waymuli 

Daerah penyelidikan termasuk dalam Peta 

Geologi Regional Skala 1:250.000 Lembar 

Tanjung Karang yang disusun oleh S. Andi 

Mangga dkk pada Tahun 1993. Secara umum 

kondisi geologi regional daerah penyelidikan 

dapat diamati pada Peta Geologi Regional Daerah 

Penyelidikan (Gambar 2.1). Formasi batuan 

penyusun daerah penyelidikan dan sekitarnya 

apabila diurutkan dari yang berumur relatif lebih 

tua ke yang berumur relatif lebih muda adalah 

sebagai berikut : 

a. Andesit (Tpv) 

b. Formasi Lampung (QTl) 

c. Endapan Gunung Api Muda (Qhv) 

d. Qa (Aluvium) 

 
Gambar 2. Peta Geologi Regional daerah 

penyelidikan. 

 

Berdasarkan informasi dari Peta Geologi 

Regional di atas menjelaskan bahwa daerah 

Waymuli didominasi oleh  Endapan Gunung Api 

Muda (Qhv) terdiri dari lava andesit-basal, breksi 

dan tuf. Secara analisis batuan tergolong 

menengah kuat, yaitu dari tuf-andesit basal. Akan 

tetapi daerah ini berbatasan langsung dengan 

garis pantai. Dimana secara struktur geologi 

menjelaskan daerah bagian Pesisir Lampung 

merupakan daerah yang sangat aktif. Hal ini akan 

berdampak terjadinya bahaya tsunami. Menurut 

van Bemmelen (1934 dalam Nazarwin, 1994), 

Lampung Selatan dapat dibagi menjadi tiga blok 

yaitu Blok Bengkulu, Blok Tengah, dan Blok 

Sekampung. Blok Bengkulu dan Blok Tengah 

dipisahkan oleh Sesar Semangko  sedangkan  

Blok  Tengah  dan  Blok  Sekampung  dipisahkan  

oleh Sesar Lampung. Sesar Lampung ini berlanjut 

hingga ke arah selatan dan memotong kompleks 

Gunung Rajabasa serta Gunung Balerang. 

 

2.2 Pemetaan Daerah Rawan Bencana 

Permukiman sebagai salah satu elemen 

berisiko bencana merupakan aset penting yang 

harus dijaga. Permukiman di Desa Way Muli, 

Kecamatan Raja Basa berada di dekat pantai. 

Permukiman yang berada di pinggir pantai 

tersebut tentunya dapat meningkatkan besarnya 

kemungkinan permukiman tersebut terpapar oleh 

tsunami. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan 

tingkat kerawanan tsunami demi menjaga 

penduduk yang bertempat tinggal di permukiman 

tersebut.  
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Pemetaan keterpaparan permukiman terhadap 

tsunami ini juga dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam mitigasi bencana dan meminimalkan 

kerugian akibat bencana tsunami. Upaya tersebut 

dapat dilakukan dengan memfokuskan mitigasi 

pada permukiman yang terpapar tinggi terhadap 

tsunami.  

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat 

yang akan dilaksanakan di Desa Way Muli, 

Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung 

Selatan bertujuan untuk: 

1. Melakukan identifikasi wilayah terdampak 

tsunami menggunakan penginderaan jauh dan 

survei lokasi terdampak tsunami. 

2. Membuat peta wilayah terdampak bencana 

tsunami berdasarkan analisis pnginderaan jauh 

maupun pengamatan geologi di lapangan. 

3. Melakukan sosialisasi peta wilayah terdampak 

bencana tsunami kepada perangkat desa dan 

tokoh masyarakat agar didapatkan 

solusi/kebijakan yang dapat meningkatkan 

kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana 

tanah tsunami yang ditunjang dengan hasil 

penelitian terdahulu berupa data citra satelit 

(Darmawan dkk., 2013) dan data survei 

BMKG tahun 2018. 

 

2. Hasil Kegiatan  

 
Gambar 3 Survei lapangan menggunakan drone 

 

 
Gambar 4.  DEM(Digital Elevation Model) 

 

 
Gambar 5. Peta Tingkat Kerawanan Tsunami 

 

Data yang digunakan untuk melakukan 

pemetaan menggunakan data primer dan data 

sekunder. Kegiatan pertama adalah studi 

pendahuluan dengan melakukan pengamatan ke 

lapangan serta melakukan pengambilan data 

primer melalui pengukuran dengan drone 

(Gambar 1) yang menghasilkan data citra untuk 

mendelineasi sungai dan garis pantai sebagai 

parameter peta tingkat kerawanan tsunami. 

Sedangkan data sekunder berupa data DEM 

(Digital Elevation Model) yang dilakukan 

pengolahan dan menghasilkan peta elevasi dan 

kemiringan lereng (Gambar 2). Dari kedua data 

tersebut kemudian di olah menggunakan software 

ArcGIS sehingga menghasilkan peta tingkat 

bahaya tsunami di DesaWay Muli, Kecamatan 

Raja Basa dengan simpulan daerah berwarna 

merah (daerah paling rawan) berjarak sekitar 20-

30 meter dari permukaan laut, daerah berwarna 

kuning (daerah sedang) sebagian besar berjarak 

sekitar di atas 30-70 meter  serta daerah berwarna 

hijau (daerah paling aman) berjarak diatas 70 

meter (Gambar 3). 

Setelah semua data diolah dalam bentuk peta, 

hal selanjutnya adalah melakukan sosialisasi 
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kepada Masyarakat desa Way Muli di Aula Desa 

(Gambar 4 dan Gambar 5). Kegiatan 

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 

2021 dengan pemaparan mengenai gempa bumi, 

tsunami, mitigasi bencana dan penjelasan 

mengenai peta yang dihasilkan serta kesimpulan 

kegiatan pengabdian yang dilakukan di desa Way 

Muli.  

 

 
Gambar 6. Peserta mengikuti kegiatan meliputi 

Kepala  Desa beserta jajaran dan masyarakat 

 

 
Gambar 7. Pemaparan materi  

 

Acara yang dilaksanakan di Aula Desa selesai, 

kemudian disusul dengan penyerahan peta secara 

simbolis oleh tim yang diwakili oleh Ketua 

kepada Kepala Desa (Gambar 6 dan Gambar 7). 

 

 
Gambar 8. Penyerahan print out peta oleh Ketua 

pada Kepala Desa Way Muli  

 

 
Gambar 9. Foto bersama setelah penutupan acara 

bersama Tim PKM beserta Aparat Desa dan 

Masyarakat  

 

3. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa daerah Way Muli 

berdasarkan tektonik regional memiliki potensi 

akan terjadinya peristiwa ulangan yaitu gempa 

yang berpotensi tsunami. Oleh karena itu 

pemetaan yang dihasilkan serta pembekalan 

dengan mengadakan sosialisasi berupa pemaparan 

tentang mitigasi bencana dirasa sangat tepat. 

Berdasarkan peta yang dihasilkan daerah Way 

Muli terdiri dari setidaknya 3 (tiga) kelompok 

yaitu daerah berwarna merah (daerah paling 

rawan) berjarak sekitar 20-30 meter dari 

permukaan laut, daerah berwarna kuning (daerah 

sedang) sebagian besar berjarak sekitar di atas 30-

70 meter  serta daerah berwarna hijau (daerah 

paling aman) berjarak diatas 70 meter. Di daerah 

yang dekat pinggir pantai perlu dibuatkan jalur 

evakuasi terdekat, hal tersebut perlu dilakukan 

agar ketika terjadi bencana tsunami masyarakat 

dapat terselamatkan dengan cepat. 

Pemaparan yang dilaksanakan pada sosialisasi 

setidaknya ada tiga poin penting yaitu bagaimana 

proses terjadinya gempa dan tsunami, bagaimana 

cara mitigasi yang benar serta menumbuhkan 

kesadaran masyarakat agar lebih siap akan 

potensi kejadian yang sama dikemudian hari. 

Hasil kajian tentang pemetaan mitigasi bencana 

tsunami sebaikan disampaikan kepada pemda dan 

CSR perusahaan-perusahaan yang ada di daerah 

desa Way Muli untuk ditindak lanjuti. 
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Abstrak 
Kawasan Hunian Tetap (Huntap) Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dibangun pemerintah 

sebagai bentuk kepedulian bagi korban Tsunami Selat Sunda yang terjadi pada akhir tahun 2018 silam. Terdapat 138 

unit rumah yang dibangun di kawasan ini. Saat ini progress pelaksanaan pembangunan sudah mencapai 80%. 

Beberapa fasilitas telah dilengkapi seperti akses jalan, drainase, dan ruang bermain. Akan tetapi, di lokasi ini belum 

ada bangunan masjid. Jika melihat latar belakang penduduk di desa Kunjir yang sebagian besar adalah petani dan 

nelayan, mereka belum dibekali kemampuan untuk merencanakan bangunan. Area lokasi rencana untuk masjid sudah 

tersedia dengan ukuran tanah 40 m x 40 m. Seiring dengan penetapan desa Kunjir sebagai salah satu desa Binaan 

LPPM Unila pada tahun ini, perangkat desa kunjir memanfaatkan kerjasama tersebut dengan mengajukan permintaan 

untuk bantuan teknis perencanaan bangunan masjid di kawasan hunian tetap. Untuk tambahan manfaat, kepala desa 

juga berharap agar tim teknis dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan perangkat desa dengan melakukan 

pelatihan pembuatan proposal yang sesuai dengan konsep yang benar. Salah satu upaya penyelesaian permasalahan 

tersebut adalah dengan membuat dokumen teknis yang dapat digunakan warga untuk proses pembangunan tentunya 

dengan kaidah dan perhitungan teknis yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, keinginan masyarakat agar 

nantinya bangunan baru juga memiliki unsur estetika dan penggunaan ruang yang sesuai dengan kebutuhan.  Hasil 

analisis dan orientasi lapangan menunjukkan bahwa konsep desain Masjid yang sudah diberi nama Masjid Al 

Muhajirin berdasarkan usulan masyarakat adalah konsep ornamen Lampung. Data teknis bangunan yaitu luas 

bangunan lantai 1 sebesar 170 m2, luas bangunan lantai 2 sebesar 120 m2 mampu menampung jamaah 300 orang. 

Pondasi yang digunakan berdasarkan hasil uji sondir yaitu tipe Foot plat 160 cm x 120 cm, kedalaman 2 m. Dimensi 

kolom masjid yaitu ukuran 45/55 mutu beton K-250, balok lantai 2 dengan dimensi 40/60 mutu beton K-250 dan Balok 

atap dengan dimensi 15/30 mutu beton K-225. Biaya pelaksanan yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid adalah 

sebesar Rp. 1.911.000.000. Hasil kajian telah disetujui oleh perangkat desa, pengurus masjid dan jamaah masjid Al 

Muhajirin. 

Kata kunci: Kawasan huntap, masjid, desain teknis 

 

1. Pendahuluan  

Desa Kunjir merupakan salah satu dari 

puluhan desa yang terdampak tragedi tsunami Selat 

Sunda yang terjadi pada Bulan Desember tahun 

2018 silam. Kejadian tersebut telah menyebabkan 

korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang 

cukup besar. Beberapa kegiatan pemulihan 

pascabencana tersebut telah berjalan melalui 

program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 

tsunami di Provinsi Lampung. Pembangunan 

komplek perumahan bagi korban yang disebut 
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sebagai komplek hunian tetap (huntap) sebanyak 

138 unit di Desa Kunjir merupakan salah satu 

upaya dari pemerintah agar masyarakat dapat 

tinggal di permukiman yang layak. 

Saat ini, hampir 80% perumahan yang telah 

diselesaikan sudah dihuni oleh penduduk. Akan 

tetapi, ada fasilitas yang dirasa kurang dan belum 

disiapkan secara matang karena keterbatasan 

anggaran, yaitu bangunan masjid. Saat ini, hanya 

bangunan semi permanen yang disiapkan untuk 

tempat beribadah bagi masyarakat setempat. Nama 

masjid tersebut adalah Masjid Al Muhajirin. 

Gambar di bawah ini menunjukkan kondisi 

eksisting bangunan masjid di lokasi kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kondisi Masjid Darurat di Komplek 

Hunian Tetap Desa Kunjir 

 

Kondisi masyarakat yang pada umumnya 

berprofesi sebagai petani dan nelayan menjadikan 

kondisi mereka sangat awam dan tidak memliliki 

kemampuan untuk bidang perencanaan. Sementara 

itu, untuk pembuatan perencanaan melalui 

profesional, dibutuhkan biaya yang cukup besar. 

Dengan demikian, melalui program kegiatan Tri 

Darma Perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada 

masyarakat Universitas Lampung hadir untuk 

memberikan solusi untuk mewujudkan keinginan 

masyarakat di lokasi tersebut. 

Keinginan ini tentunya dapat diwujudkan 

dengan bantuan do’a, usaha dari seluruh masyrakat 

terutama penghuni di kawasan Hunian Tetap 

korban bencana tsunami Selat Sunda di Desa 

Kunjir. Upaya awal yang dilakukan oleh 

masyarakat adalah membentuk panitia 

pembangunan masjid yang  selanjutnya meminta 

bantuan kepada tim teknis dari Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Universitas Lampung. Bentuk 

bantuan yang diberikan yaitu untuk membantu 

warga dalam membuat desain bangunan masjid 

baru yang sesuai dengan kaidah teknis dan estetika 

sehingga diharapkan bangunan baru ini nantinya 

menjadi bangunan yang kokoh dan bermanfaat dari 

sisi penggunaan ruang dan indah secara 

arsitektural. 

 

Arsitektur masjid di Indonesia banyak 

dipengaruhi oleh tradisi dan budaya, selain banyak 

yang dihasilkan secara otodidak, tidak terencana 

dan tidak terstruktur. Olahan arsitektur  masjid 

lebih banyak dipengaruhi oleh imajinasi yang 

terbentuk dalam memori masyarakat secara umum, 

misalnya bentuk atap bawang atau kubah. Dalam 

perkembangannya, khazanah arsitektur masjid di 

Indonesia semakin berkembang. Masjid tidak lagi 

merupakan produk arsitektur yang dibuat secara 

otodidak oleh masyarakat, tetapi sudah tersentuh 

oleh para arsitek dan kaum akademisi 

Tawaran konsep yang dimiliki arsitektur 

modern tersebut merupakan suatu pemikiran yang 

menarik dan inspiratif karena sesuai dengan 

semangat konsep Islami. Pandangan ini sangat kuat 

pengaruhnya terhadap konsep karya-karya 

arsitektur masjid. Konsep tersebut mencerminkan 

cara pandang  yang Islami, tidak berlebih-lebihan 

dan tidak mubazir. Konsep Islam menyatakan 

bahwa agama Islam ditujukan untuk orang-orang 

yang berpikir (rasional) karena pada dasarnya 

Islam itu sangat rasional. Selain itu, 

ketertarikannya pada konsep tersebut karena secara 

prinsipiil bertolak belakang dengan cara kerja 

seorang arsitek yang hanya mengandalkan 

pencarian bentuk semata-mata (for the sake of 

form), tanpa landasan pemikiran yang jelas. Itulah 

sebabnya kolaborasi antara konsep arsitektur 

modern dan konsep Islami tidak bertentangan. 

 

2. Bahan dan Metode 

Tahap awal pelaksanaan kegiatan desain 

dilaksanakan dengan melakukan pengukuran 

bangunan eksisting. Pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan bantuan pesawat drone. Tahap 

selanjutnya yaitu melakukan  kompilasi data 



 
PROSIDING SENAPATI 

 (SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI) 
BANDAR LAMPUNG, 08 AGSTUS 2022 

E-ISSN: 2685-0427 

58 

 

pengukuranm dokumentasi, dan analisis kondisi 

tapak lokasi rencana bangunan masjid, kondisi 

lingkungan, orientasi kiblat, aksesibilitas, dan 

rencana kegiatan yang akan dilaksanakan setelah 

masjid ini selesai dibangun. 

Setelah proses tersebut di atas dilaksanakan, 

selanjutnya melakukan penggambaran rencana 

tapak masjid, analisis perhitungan struktur 

bangunan masjid dan menghitung rencana 

anggaran biaya pembangunan masjid. Berikut 

disampaikan spesifikasi rencana pengembangan 

Masjid Al Muhajirin : 

Luas Lahan   : 350 m2 

Luas Bangunan Lantai 1  : 170 m2 

Luas Bangunan Lantai 2  : 120 m2 

Gambar di bawah ini menunjukkan kondisi 

rencana tapak bangunan masjid di lokasi kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Pengukuran Topografi Rencana 

Tapak Masjid Al Muhajirin 

 

 Sebelum proses detail desain dilakukan, tim 

melakukan koordinasi dengan pengurus Masjid Al 

Muhajirin berupa diskusi pra desain rencana 

bangunan masjid berupa site plan, denah dan 

persfektif awal bangunan. Gambar di bawah ini 

menunjukkan proses koordinasi pra desain dengan 

pengurus dan tokoh masyarakat di lingkungan 

rencana pengembangan Masjid Al Muhajirin. 

 

 
Gambar 2. Pertemuan Pra Desain dengan 

Pengurus, Tokoh Agama dan Masyarakat di Masjid 

Al Muhajirin Komplek Huntap Desa Kunjir 

 

Konsep arsitektur yang diangkat dalam 

rencana pembangunan Masjid Al Muhajirin adalah 

MASJID ORNAMEN LAMPUNG dimana pada 

bagian penting dari seluruh sisi bangunan masjid 

dihiasi dengan ornamen Lampung. Hal ini tentunya 

mengangkat konsep kebudayaan lampung yang 

sangat erat kaitannya dengan sifat kebaikan dan 

karakter dari umat Islam. Di beberapa bagian, 

ornamen lampung dipasang dengan konsep modern 

yang juga berfungsi sebagai fentilasi udara untuk 

pencahayaan dan sirkulasi udara.  

Jika terwujud, Masjid Al Muhajirin juga 

menunjukkan semangat Keislaman yang tumbuh di 

lingkungan masyarakat. Tampak muka bangunan 

masjid utama adalah sepanjang 15,5 meter. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penggunaan ruang pada Lantai dasar  terdiri 

dari ruang sholat utama, toilet pria dan toilet 

wanita. Pintu akses masuk ke dalam masjid juga 

dibedakan sehingga tidak bersinggungan antara 

jamaah pria dan wanita. Kapasitas lantai dasar 

diperkirakan untuk 300 jamaah. Konsep 

optimalisasi pengguaan penghawaan alami 

merupakan salah satu fokus utama dalam 

perencanaan ini dengan menerapkan volume ruang 

udara yang besar dengan cara menaikkan elevasi 

plafond masjid pada setiap lantai dengan 

ketinggian 5,2 m pada lantai 1 dan 4,5 meter pada 

lantai 2. Sistem sirkulasi udara yang direncanakan 

dengan konsep cross ventilation dari belakang ke 

depan, samping kanan ke kiri. Diharapkan dengan 

konsep ini aliran udara alami dari roster bagian 
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depan pada ketinggian 4 meter tepat di atas atap 

dak teras akan dapat mengalir dengan lancar dari 

depan ke belakang. 

 

 
 

Gambar 3. Rencana Tapak Pengembangan Masjid 

Al Muhajirin 

 

Untuk bangunan utama masjid yang akan 

dibangun tidak menggunakan tiang (pilar) pada 

bagian tengah sehingga shaff sholat tidak akan 

terputus. Hal ini akan berpengaruh pada dimensi 

pondasi, ukuran kolom, dan ukuran balok yang 

akan digunakan dalam rencana bangunan. Berikut 

ini adalah ukuran dan dimensi struktur pondasi, 

kolom dan balok dalam perencanaan bangunan 

Masjid Al Muhajirin : 

Ukuran pondasi foot plat tipe 1 : 160 cm x 120 cm 

Ukuran pondasi foot plat tie 2 : 110 cm x 110 cm 

Ukuran kolom tipe 1 : 55cm x 45 cm 

Ukuran kolom tie 2 : 30 cm x 30 cm 

Ukuran balok lantai 2 : 40 cm x 60 cm 

Ukuran balok atap : 15 cm x 30 cm 

 

 

Gambar 4. Detail Rencana Pondasi Masjid Al 

Muhajirin 

 

Perhitungan daya dukung pondasi 

didasarkan pada hasil uji data tanah yang diambil 

pada lokasi rencana tapak masjid. Perhitungan daya 

dukung pondasi masjid adalah sebagai berikut : 

Pultimate beban hidup dan beban mati = 193,876 ton 

Nilai Nc, Nq dan Nϒ berdasarkan tabel adalah 

sebagai berikut : 

Nc = 18,99, Nq = 8,31, Nϒ = 4,39 

Dengan menggunakan persamaan  

Qu = 1,3 c’Nc + qNq+0,4ϒ BNϒ  

Maka besarnya daya dukung pondasi ukuran 1,6 m 

kedalaman 2,0 meter: 

Qu = 21,7957 ton/m2, Jika Luas bidang kontak = 

7,5 m2 dan safety factor = 3 maka daya dukung 

tanah adalah sebesar 54,489 ton/m2.  

Jika luas area yang bisa didukung untuk satu 

pondasi adalah 7,5 m2, maka beban yang diterima 

oleh tanah adalah sebesar 193,876/7,5 = 28,850 

ton/m2.  Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa daya dukung pondasi yang direncanakan 

dapat memikul beban yang terjadi (25,850 < 

54,489 ton/m2).  

Perhitungan kekuatan strukur dengan 

menggunakan kombinasi pembebanan sesuai 

dengan persyaratan bangunan gedung. Gambar 

di bawah ini menunjukkan model perhitungan 

struktur bangunan masjid dengan 

menggunakan bantuan software SAP 2000 

seperti yang ditunjukkan pada gambar di 

bawah ini. 

 

 
Gambar 5. Pemodelan Kolam Masjid Al 

Muhajirin 
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Gambar 6. Pemodelan Balok Gantung 

 

Setelah dilakukan perhitungan struktur 

utama bangunan masjid, selanjutnya dilakukan 

penggambaran detail struktur balok dan plat lantai 

masjid seperti yang ditunjukkan pada gambar di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar7. Potongan Plat Lantai 2 Masjid Al 

Muhajirin 

 

Konsep yang diangkat pada rencana 

Pembangunan Masjid Al Muhajirin adalah 

MASJID Kontemporer dimana pada bagian 

penting dari seluruh sisi bangunan masjid dihiasi 

dengan hiasan minimalis yang menyesuaikan 

dengan konsep hunian tetap di lokasi kegiatan.  

Di beberapa bagian, ornamen lampung 

dipasang dengan konsep modern yang juga 

berfungsi sebagai fentilasi udara untuk 

pencahayaan dan sirkulasi udara. Jika terwujud, 

Masjid Al Muhajirin juga menunjukkan semangat 

Keislaman yang tumbuh di lingkungan masyarakat. 

Tampak muka bangunan masjid utama adalah 

sepanjang 15,5 meter 

 

 
Gambar 9. Konsep Arsitektural Masjid Al 

Muhajirin dengan Tema Kontemporee 

 

Berdasarkan hasil perhitungan volume 

pekerjaan, analisa upah dan bahan diperoleh 

kebutuhan anggaran biaya pelaksanaan 

pembangunan Masjid Al Muhajirin sebesar 

1.911.000.000 (Satu milyar sembilan ratus sebelas 

juta rupiah).  

 

Setelah seluruh tahap perencanaan dan 

asistensi dilakukan, selanjutnya tim pengabdian 

mengadakan kegiatan sosialisasi hasil desain 

Masjid Al Muhajirin kepada khalayak pengurus 

dan jamaah masjid Al Muhajirin. Kegiatan 

dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 26 Agustus 

2021. Konsep acara berupa paparan hasil 

perencanaan termasuk bentuk bentuk bangunan 3 

dimensi yang disajikan dalam bentuk animasi 

desain. Seluruh pengurus dan masyarakat sangat 

berterima kasih dan setuju Konsep acara berupa 

paparan hasil perencanaan termasuk bentuk 

bangunan 3 dimensi yang disajikan dalam bentuk 

animasi desain. Seluruh pengurus dan masyarakat 

sangat berterima kasih dan setuju dengan konsep 

desain yang disampaikan oleh tim pengabdian dari 

Universitas Lampung. Gambar di bawah ini 

menunjukkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hasil 

desain Masjid Al Muhajirin 

 

4.    Kesimpulan  

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan Bantuan 

Teknis Desain Pengembangan Masjid Al Muhajirin 

adalah sebagai berikut : Konsep desain masjid Al 

Muhajirin mengangkat tema Masjid 2 lantai dengan 

Arsitektur Lampung, konsep desain yang ditawarkan 

oleh tim pengabdian diterima dengan antusias oleh 
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pengurus masjid dan masyarakat, dan desain 

bangunan yang dilaksanakan sudah memenuhi 

kriteria perencanaan yang berlaku.  

 

Ucapan Terima Kasih. 

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Uniersitas 

Lampung yang telah mendanai kegiatan ini.  Terima 
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terlaksana degan baik. 

Daftar Pustaka 

Rusmanto, Totok, 2012. Masjid Kampus. Jurusan 

Arsitektur Fakultas Teknik, Undip, 

Semarang 

Susanta, Gatut, 2007. Membangun Masjid dan 

Musholla. Penebar Swadaya, Depok. 

Utami, 2015. Integrasi Konsep Islami dan Konsep 

Arsitektur Modern Pada Perancanagan 

Arsitektur Masjid, Itenas, Bandung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROSIDING SENAPATI 

 (SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI) 
BANDAR LAMPUNG, 08 AGSTUS 2022 

E-ISSN: 2685-0427 

62 

 

PENGELOLAAN LIMBAH AMPAS BAMBU SEBAGAI MEDIA TANAMAN DI DESA 

TALANG MULYA KECAMATAN TELUK PANDAN  KABUPATEN PESAWARAN 

Fadhilah Rusmiati1, Diana Lisa2*, Mohammad Badaruddin 3, Yunita Kesuma 4  

 

Jurusan Arsitektur Universitas Lampung, Bandar Lampung 

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145 

Penulis Korespodensi : diana.lisa@eng.unila.ac.id 

 

Abstrak  
Bambu sebagai bahan untuk konstruksi bangunan, produk industri rumah tangga juga dapat menjadi produk alternatif 

energi terbarukan.pemakaian bambu sebagai bahan konstruksi sudah sekian lama digunakan oleh masyakakat 

indonesia khususnya termpat bersumbernya tanaman bambu tersebut ada. Batang bambu utuh bisa langsung dipakai 

untk pembuatan rumah sederhana. Demikian juga pemakaian bambu yang dibelah digunakan sesuai fungsi pemakaian. 

Pengolahan bambu memiliki sisa limbah/sampah yang dapat dimanfaatkan juga sehingga batang bambu memiliki 

semua manfaat. Tujuan kegiatan ini adalah mengenalkan kepada masyarakat bahwa limah/sisa hadil olahan batang 

bambu mempu memberi manfaat banyak bagi kehidupan masyarakat seperti sebagai media tempat tumbuh tanaman 

sayur dan buah lainnya. Dengan metode ceramah melalui teknik presentasi dan sosialisasi yang dilanjutkan dengan 

diskusi dan tanya jawab akan memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat. Adapun sasaran kegiatan 

adalah para orang tua (rumah tangga) dan kelompok masyarakat/pemuda karang taruna. Berlokasi di Desa Talang 

Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Hasil evaluasi kegiatan dilakukan dalam 

masing-masing tahapan pekerjaan. Diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ini setelah adanya 

pengenalan dan memanfaatkan potensi yang ada disekitar tempat tingga mereka dalam kehidupan sehari-hari guna 

meningkatkan kualitas hidup dan penghasilan yang layak dari sisi ekonomi keluarga. 

 

Kata kunci: limbah ampas bambu, media, tanaman, talamg mulya 

 

 

1. Pendahuluan  

Masyarakat Desa Talang Mulya 

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran 

Provinsi Lampung sebagian besar bermata 

pencaharian sebagai petani dan peladang. Sawah 

untuk menanam  padi dan kebun untuk menanam  

kopi (coffea), coklat (Theobroma cacao L), salak 

(Salacca zalacca),  pisang (musa), aren/kolang-

kaling (arenga pinnata) yang ada disekitar 

lingkungan desa serta tanaman bambu 

dimanfaatkan untuk penghidupan. Selain kegiatan 

utama sebagai petani, masyarakat juga memiliki 

tanaman di sekitar tempat tinggalnya seperti seledri 

(apium graveolens), bawang dayak (Eleutherine 

bulbosa), cabai (Capsicum frutescens) dan  lain-

lain. Kegiatan yang sudah berjalan sementara ini 

adalah pengolahan kopi menjadi bubuk kopi yang 

sudah siap dipasarkan baik langsung (direct 

selling) maupun tidak langsung (on line order). 

Pengolahan buah pohon aren; kolang kaling secara 

manual dan sederhana dengan cara dimasak/rebus. 

Sedangkan pohon bambu (Bambusoideae), diolah 

sederhana sebatas kebutuhan warga untuk 

menggantikan pohon kayu yang terbatas menjadi 

bahan konstruksi bangunan. Tanah yang subur 

dengan potensi desa yang melimpah membuat 

warga pengrajin tambahan  mengolah pohon 

bambu sesuai dengan kebutuhan secara sederhana. 

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah : 

1. Memberi pengetahuan kepada warga akan 

penting limbah/sisa pengolahan bambu 

sederhana menjadi barang berguna bagi warga 

2. Mengenalkan kepada warga proses pengolahan 

pohon bambu menjadi bernilai ekonomis. 

mailto:diana.lisa@eng.unila.ac.id
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3. Memberi pemahaman warga akan penting arti 

tanaman bambu bagi kehidupan warga sekitar 

4. Membentuk kelompok kerja dari warga sekitar 

guna memudahkan pemantauan  dan proses 

evaluasi di masa datang 

Dari tujuan kegiatan pengabdian ini penulis 

terinspirasi dengan kegiatan yang telah dilakukan 

oleh Komunitas Bambu Lampung (KBL) yakni 

dari tokoh PT. Hanan Alam Utama sebelumnya, 

yakni Bapak Aang Hariyadi. Berawal dari 

kecintaan  terhadap tanaman bambu yang 

digelutinya beberapa tahun lalu sehingga memiliki 

lahan untuk proses pembibitan tanaman bambu 

yang dibuat menjadi beriket (arang) bambu. 

Pembakaran bambu menghasilkan uap air yang 

terkumpul menjadi  pupuk organik bambu cair 

melalui proses fermentasi. (sumber : hasil 

observasi lapangan, 2021) Berbekal pengalaman 

dan studi banding juga pertemanan dengan pakar 

bambu Prof. Elisabet, beliau melakukan 

pengembangan produksi lain seperti tusuk sate 

yang menghasilkan limbah ampas bambu yang 

terbuang. Beliau juga mengembangkan olahan 

limbah ampas bambu menjadi slincer (limbah 

ampas bambu fermentasi). 

Limbah bambu menjadi inisiasi dalam 

kegiatan pengabdian ini. Adanya kerjasama mitra 

PT. Hanan Alam Utama sebagai bagian dari 

Komunitas Bambu Lampung (KBL) yang diawali 

juga dengan MOU Prodi Arsitektur Fakultas 

Teknik Unila. Pengolahan limbah bambu  sebagai 

media tanaman yang berupa serat bambu ini 

kemudian menjadi pengembangan penulis ke 

lokasi obyek studi. Tanaman bambu. Bambu 

memiliki potensi yang sangat menjanjikan untuk 

dimanfaatkan dengan baik (Arsad, 2015).   

1.2. Bambu 

Bambu di Indonesia potensi sangat 

menjanjikan untuk dimanfaatkan dengan baik,  

bambu merupakan tumbuhan mudah 

dikembangkan dan mempunyai daur hidup yang 

relatif cepat, dengan waktu panen tiga (3) - empat 

(4) tahun. (Arsad, 2015). Bambu pilihan sangat 

baik dipakai dan sangat mudah dalam 

pengolahan termasuk jenis bambu yang banyak 

dipakai oleh pengrajin bambu dan seniman. 

Arsad, E (2015) mengemukakan bahwa bambu 

sangat potensial sebagai bahan substitusi kayu 

karena rumpunan bambu dapat terus 

berproduksi selama pemanenannya terkendali 

dan terencana. 

Di Indonesia terdapat sekitar seratus dua 

puluh lima (125)  jenis bambu termasuk yang 

masih muda dan liar dan belum banyak 

dimanfaatkan. Terdapat sekitar dua puluh (20) jenis 

bambu yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat 

seperti bambu betung, bambu kuning, bambu hitam 

(wulung), bambu tutul, bambu cendani, bambu 

cangkoreng, bambu perling, bambu taminang, 

bambu loleba, bambu batu, bambu balangke, 

bambu sian, bambu jepang, bambu gendang, 

bambu bali, dan bambu pagar. (Muhtar, D.F, dkk, 

2017). 

Diperkirakan ada 600 - 700 jenis bambu di 

dunia, 125 jenis bambu berada di Indonesia dan 50 

jenis diantaranya mempunyai potensi yang sangat 

besar untuk dikembangkan sebagai Bahan 

kerajinan dan industri. Bambu sebagai salah satu 

sumber daya alam yang potensial untuk 

dikembangkan karena bambu merupakan tumbuhan 

multi guna dan cepat panen. Bambu dimungkinkan 

dapat menggantikan kayu atau paling tidak dapat 

mensubstitusi kayu komersial baik untuk 

kebutuhan sekarang maupun yang akan datang. 

Mengingat Indonesia merupakan negara penghasil 

bambu terbesar ketiga dunia, setelah Cina dan 

Thailand.  (Hidayat, 2012 dalam Arsad. E, 2015). 

Pemakaian bambu sebagai bahan konstruksi 

sudah sekian lama digunakan oleh masyarakat 

indonesia khususnya tempat bersumbernya bambu 

tersebut ada, seperti tempat tinggal / rumah, 

konstruksi atap (rangka bambu),  tiang/kolom 

bambu, balok bambu, jembatan bambu, 

shelter/pelindung  sementara dan lain-lain 

(Artiningsih. NK, 2010 dalam sutiyono, 2006). 

Sekarang ini telah juga dikembangkan 

berbagai macam bentuk model perabot alat rumah 

tangga seperti cangkir, gelas minum, pembungkus 

(cover) tumbler minuman yang telah juga diekspor 
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ke berbagai negara seperti India, Australia, Jepang, 

beberapa negara di Timur Tengah (sumber : 

webinar ABN02020, 10 November 2020 dalam 

acara Tubaba Bamboo International Festival 

2020). Sedangkan industri besar dapat dibuat 

menjadi bahan energi terbarukan (briket bambu), 

pellet, dan cuka bambu. 

1.3. Limbah Ampas Bambu 

Limbah ampas bambu merupakan limbah 

yang dihasilkan dari pengolahan batang bambu 

merupakan sampah organik.  Artinya limbah alami 

berasal dari bahan alam. (hasil pengamatan 

lapangan, 2021). limbah adalah sisa proses 

produksi, bahan yang tidak mempunyai nilai atau 

tidak berharga untuk maksud biasa atau utama 

dalam pembuatan atau pemakaian, barang rusak 

atau cacat dalam proses produksi. 

(KBBI.web.id/limbah). 

  Limbah ampas bambu sebenarnya adalah 

serat bambu sebagai serat alami (natural fibre) 

yang merupakan produk hasil alam yang mudah 

dibudidayakan. (Roziqin, K. 2020).  

Limbah ampas bambu merupakan hasil 

olahan proses pembuatan industri tusuk sate yang 

dilakukan oleh kelompok industri (PT. Hanan 

Alam Utama-Jati Agung-Lampung) berupa serat 

bambu yang menjadi media tanam sementara bagi 

sayur dan buah.  Ada dua (2) jenis limbah serat 

bambu yang dihasilkan dari proses pengolahan 

pembuatan tusuk sate, yang pertama disebut slincer 

(limbah ampas bambu fermentasi selama 30 hari) 

dan limbah ampas bambu murni. Untuk kegiatan 

ini yang digunakan adalah limbah ampas bambu 

fermentasi. Limbah ampas bambu yang dipakai 

bersifat sementara sebagai  media perantara ke 

tanah. (hasil observasi lapangan, 2021).  

 

1.4. Media 

Media yang dimaksud adalah media tanam 

disebut juga dengan media tumbuh, bagi tanaman 

umumnya berupa tanah. (sumber : Wikipedia). 

Media tumbuh menurut kumparan merupakan 

suatu tempat atau wadah untuk menumbuhkan 

tanaman, tempat akar atau bakal akar tumbuh. 

Media tanam juga digunakan untuk pondasi akar 

agar tanaman dapat berdiri dengan kokoh dan 

sebagai sarana menghidupi tanaman (sumber : 

https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-yang-

dimaksud-dengan-media-tanam-1u9rlXIkSaS). 

Media  limbah ampas bambu yang dipakai 

sebagai pemanfaatan pengolahan hasil industri 

pembuatan tusut sate berupa potongan batang 

bambu yang dibelah menjadi dua (2) bagian yang 

dipotong menjadi batang yang lebih kecil sesuai 

ukuran yang diinginkan. Bagian ini merupakan 

cara sederhana dan warga terbiasa dengan 

pengolahan bambu seperti ini. 

1.5. Desa Talang Mulya 

Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk 

Pandan, memiliki luas wilayah 77,34 km², luas area 

kawasan sebesar 6,59% dari seluruh wilayah 

Kabupaten Pesawaran. Memiliki tiga lokasi /dusun 

di satu wilayah dusun  Talang Mulya (luas = 

4,74Ha), Dusun Talang Baru (luas = 8,87 Ha) dan 

Dusun Umbul Lapang (luas = 11,3 Ha). Ketiga 

desa ini termasuk dalam data kawasan kumuh. 

Total jumlah penduduk sebanyak 47.683jiwa atau 

sebesar 8,12 % dari total Penduduk di Kabupaten 

Pesawaran, dengan kepadatan 616,53. (sumber : 

Pesawaran Dalam Angka, 2015). 

 

Gambar . 1.1. Peta Lokasi Desa Talang Mulya  

Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran 

Sumber : 

https://www.google.com/maps/place/Talang+Mulya/ 

imagery@2021CNES/Airbus, Maxar Technologies, Map 

data@2021 
 

https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-yang-dimaksud-dengan-media-tanam-1u9rlXIkSaS
https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-yang-dimaksud-dengan-media-tanam-1u9rlXIkSaS
https://www.google.com/maps/place/Talang+Mulya/
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Bahan dan Metode: Bahan yang digunakan 

adalah limbah ampas bambu atau serat bambu, 

batang bambu, pupuk cair organik bambu serta 

ember/gayung. Metode yang dilakukan dalam 

kegiatan pengabdian ini adalah dengan sosialisasi 

dengan teknik presentasi dan cara diskusi dan tanya 

jawab kepada peserta yang hadir dalam kegiatan 

ini. Kegiatan ini juga diikuti dengan praktek 

sederhana secara manual pada bambu yang berasal 

dari Desa Talang Mulya. Sedangkan alat yang 

dipakai berupa gergaji, alat ukur, saring teh, kertas 

tissue, alat tulis serta kamera dan alat pencatatan 

untuk pendataan. 

Hasil dan Pembahasan: Kegiatan 

sosialisasi dilakukan untuk memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tentang 

pemanfaatan limbah ampas bambu sebagai media 

tanam. Dalam kegiatan ini narasumber merupakan 

Ketua Komunitas Bambu Nusantara Lampung, 

Bapak Aang Haryadi. Hasil dan pembahasan dari 

kegiatan ini sebagai berikut :  

1. Bambu olahan yang dipakai dari kegiatan 

produksi tusuk sate di pada PT. Hanan Alam 

Utama terdiri dari berbagai jenis bambu yang 

ada di lokasi produksi di Provinsi Lampung, 

seperti bambu kuning, bambu cangkoreng, 

bambu apus, bambu tali, bambu betung. 

2. Limbah ampas bambu yang digunakan adalah 

slincer (limbah ampas bambu fermentasi). 

adapun alasan penggunaan limbah fermentasi 

telah berhasil bibit tanam tumbuh dengan 

ketentuan bibit tanam adalah yang 

baik/berkualitas bukan bibit tanam yang sudah 

lama tersimpan. 

3. Media tanam pada kegiatan pengabdian ini 

membutuhkan satu (1) batang bambu utuh yang 

dipotong menjadi ukuran empat puluh (40) cm. 

Sehingga didapat delapan (8) batang media 

tanam dengan jumlah menjadi enam belas pot 

media tanam untuk bambu ukuran lebih dari 

tiga (3) meter. Adapun jenis bambu yang 

dipakai merupakan bukan merupakan jenis 

bambu khusus, namun cukup dapat menampung 

limbah ampas sebagai media tanam. 

4. Produk kegiatan berupa pot tanam batang 

bambu beserta serat hasil limbah bambu 

(slincer) ke dalam batang bambu sebagai media 

perantara yang bersifat sementara sebagai media 

tumbuh tanaman sayur.  

5. Bibit tanam yang telah disediakan dan di taruh 

kedalam air (dicuci) dan disaring, kemudian 

disebar bibit tanaman dan terakhir dilakukan 

penyiraman dari pupuk organik cair dari bambu 

dengan takaran 1: 4, artinya, satu (1) gayung 

pupuk cair dicampur dengan  empat  (4) gayung 

air biasa.  

6. Bibit tanaman sayur yang telah disemai 

menunjukkan hasil berupa batang tumbuh dan 

memperlihatkan daun setinggi lima (5) cm. 

Apabila batang dan akar cukup kuat, tanaman 

dapat dipindah ke media tanah. 

 

 
Gambar. 1.2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi  

Setelah kegiatan sosialisasi kemudian dilakukan 

pendataan untuk melihat hasil penyemaian pada 

empat belas (14) hari dan dua puluh satu (21) hari 

penyemaian. Hasil kegiatan pemanfaatan media 

ampas bambu sebagai media penyemaian pada 

empat belas hari (14) hari pasca sosialisasi pada 

masyarakat, antara lain sebagai berikut: 

1. Bibit tanaman dapat tumbuh subur dilihat dari 

proses awal penyemaian bibit yang baik. 

2. Tumbuh batang setinggi lima (5) cm dan daun. 

3. Peletakan pada ruang terbuka dan terkena 

matahari secara langsung. 

4. Pemupukan cukup diawal penyemaian  

5. Penyiraman seperti biasa cukup air dan tidak 

sampai memenuhi batang bambu. 
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6. Proses pemindahan tanaman sayuran ke tanah 

setelah tiga (3) minggu sampai empat (4) 

minggu. 

7. Pertumbuhan kurang berhasil di tempat yang 

gelap dan kurang terkena matahari langsung. 

 

 

 
Rumah Pak Uken (1) 

 

 
Rumah Pak Uken (2) 

 

 

 
Rumah Pak Nasrudin 

(1) 

 

 
Rumah Pak Nasrudin 

(2) 

 

Gambar. 1.3. Hasil  penyemaian setelah empat 

belas (14) hari oleh Pak Uken dan Pak Nasrudin 

 

Hasil penanaman bibit bambu pada media batang 

bambu setelah dua puluh satu hari (21) hari 

penyemaian sebagai berikut : 

1. Tanaman tampak tumbuh sesuai dengan tempat 

(media)  

2. Bibit asal tanaman merupakan bibit berkualitas 

baik. 

3. Cuaca serta iklim sangat mendukung 

4. Telah cukup kuat tanaman (akar dan batang) 

dapat dipindah ke media lain (tanah). 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

Gambar. 1.4. Hasil Penyemaian setelah dua puluh 

satu (21) hari 

 

Kesimpulan: Kegiatan pengenalan limbah 

ampas bambu sebagai media tanam sayur dan buah 

memberikan ruang lingkup baru pemanfaatan sisa 

produk hasil olahan industri bambu. Diharapkan 

dari kegiatan ini menjadi manfaat dan pengetahuan 

serta cara baru sebagai proses pengolahan limbah 

oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan 

memberi ruang pada warga sekitar untuk terus 

meningkatkan keterampilan dan kreasi olahan 

limbah bambu seperti yang sudah lebih dulu 

diterapkan warga di Jati Agung, Lampung Selatan, 

dengan membuat taplak meja hias, papan panel 

cetak serat bambu/limbah ampas bambu sederhana. 

Di masa mendatang, pemanfaatan limbah ampas 

bambu diterapkan dengan inovasi dan desain baru 

serta lebih menggerakkan potensi sumber daya 

warga Desa Talang Mulya menjadi berdaya guna 

dan berhasil guna. 

  

Ucapan Terima Kasih: Ucapan terima 

kasih terutama ditujukan kepada LP2M- Unila. 

Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan 

kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan 

kegiatan pengabdian pada masyarakat, terutama 

tim dosen, mahasiswa serta alumni, narasumber 

dan penggerak kegiatan Bapak Aang Hariyadi dari 

PT. Hanan Alam Utama - KBL, serta seluruh 

warga tiga (3) dusun Desa Talang Mulya, 

penggerak karang taruna Bapak Juher, Bapak Uken 

dan Pak Nasrudin serta pihak yang tak bisa disebut 

satu persatu . 
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Abstrak  
Kelurahan Rajabasa Jaya merupakan salah satu daerah pertanian perkotaan di pinggiran Kota Bandarlampung. 
Kemudian kawasan ini diresmikan sebagai kawasan agrowidyawisata yang lebih mengarah pada wisata edukasi. Tema 

tersebut ternyata kurang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat karena tidak dapat terlaksana secara rutin 

dengan jumlah pengunjung yang terbatas. Sehingga perlu dilakukan pengembangan dengan konsep Kampung Kreatif 

yang mandiri, berciri khas dan berkelanjutan. Kampung Kreatif Rajabasa Jaya merupakan pengembangan wisata 

berbasis community development untuk merespon kebutuhan dan masukan dari masyarakat sebagai pelaku utama. 

Berdasarkan hasil identifikasi awal yang diperoleh dari wawancara dan diskusi bersama masyarakat, kegiatan 

pengabdian ini akan berfokus dalam menyiapkan masyarakat, penyusunan program kegiatan sesuai potensi dan 

karakteristik masyarakat serta penataan kawasan Kampung Kreatif Agrowidyawisata Rajabasa Jaya. . Pendekatan 

Community Development yang akan diterapkan pada pengembangan Kampung Kreatif Rajabasa Jaya diawali 

Sosialisasi Sadar Wisata dengan target kegiatan ini tercapai dengan pembentukan 12 Ketua POKDARWIS (Kelompok 

Sadar Wisata)  dan menyusun Rekomendasi Program Kampung Kreatif Agrowidyawisata Rajabasa Jaya. Kemudian 

focus group discussion (FGD) Penataan Kawasan Agrowidyawisata Rajabasa Jaya dengan memperkenalkan konsep 

dan model  urban farming (pertanian perkotaan) dengan target luaran pendataan akan titik-titik lokasi yang akan 

digunakan sebagai prioritas pengembangan urban farming baru. Selanjutnya menyusun Rencana Penataan Kampung 

Kreatif Agrowidyawisata Rajabasa Jaya dengan mempertimbangkan hasil focus group discussion (FGD). Diantaranya 

dengan membuat desain baru landmark  gapura utama menggunakan motif tapis khas Lampung. Peningkatan titik-titik 

lokasi pendukung wisata seperti  Rencana  Tempat Informasi dan Rencana Taman Rekreasi  serta  mendesain site/ 

tapak pada masing-masing lokasi spot agrowidyawisata tematik.  Diharapkan masyarakat Rajabasa Jaya mampu 

menjalani penghidupan yang mandiri dengan komoditas utama kampung kreatif yang berkelanjutan. 

Kata kunci: Kampung Kreatif, Rajabasa Jaya, agrowidyawisata, urban farming 

 

 

1. Pendahuluan  

Kelurahan Rajabasa Jasa adalah salah satu 

daerah pertanian perkotaan di pinggiran Kota 

Bandarlampung.  Berbagai program sudah banyak 

dilakukan di Kelurahan Rajabasa Jaya baik dari 

Pemerintah Kota, Unila dalam bentuk pengabdian 

masyarakat maupun pihak swasta melalui CSR. 

Sebagian besar program tersebut berjalan dengan 

baik, masyarakat melalui KWT juga aktif dalam 

kegiatan pertanian perkotaan. Namun kegiatan 

pengabdian yang selama ini berjalan hanya 

berfokus pada pemberian bantuan alat dan bahan 

pendukung agrowidyawisata, sementara untuk 

keberlanjutan kegiatan tersebut masih belum 

dirasakan masyarakat. Berdasarkan identifikasi 

awal hasil wawancara dan survey lokasi, 

permasalahan yang dialami oleh masyarakat adalah 

belum ada tempat utama (center place) yang 

menjadi ruang bersama baik untuk pemasaran, 

information center serta kegiatan workshop 

produk-produk agrowisata. Selain itu, tema 

mailto:fadhilah.rusmiati@eng.unila.ac.id
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agrowisata masih belum dipasarkan secara rutin 

oleh pemerintah daerah dikarenakan tidak adanya 

program wisata yang memberikan ciri khas 

Kampung Rajabasa Jaya.  

Sejalan dengan potensi kelurahan dan prinsip 

pariwisata di atas, maka Rajabasa Jaya dapat 

mengembangkan kawasannya sebagai kampung 

wisata yang dapat menarik banyak wisatawan. 

Pengembangan spot-spot pada rumah-rumah yang 

terdapat home industry agrowisata yang sudah ada 

harus ditata menjadi satu kesatuan tema yang 

menarik, sirkulasi wisatawan di kawasan dibuat 

senyaman mungkin, fasilitas-fasilitas harus 

disiapkan.  Konsep kampung kreatif menjadi solusi 

pemecahan masalah yang diharapkan mampu 

mengembangkan konsep agrowidyawisata yang 

sebelumnya sudah ada di Kelurahan Rajabasa Jaya. 

Pengembangan wisata dengan penerapan sapta 

pesona dan urban farming (pertanian perkotaan) 

akan dipilih sebagai konsep besar yang akan 

diwujudkan dalam bentuk program wisata dan 

penataan kawasan Kampung Kreatif 

Agrowidyawisata Rajabasa Jaya.. 

Tujuan kegiatan pengabdian adalah 1) 

Pengembangan tema agrowisata Kampung 

Rajabasa Jaya sesuai potensi dan karakteristik 

masyarakat sebagai Kampung Kreatif; 2) 

Identifikasi potensi dan permasalahan kawasan 

sebagai pendukung konsep Kampung Kreatif yang 

mandiri, berciri khas dan berkelanjutan baik dari 

segi peningkatan fasilitas pendukung dan alternatif 

program kegiatan wisata; 3) Penyiapan sumber 

daya manusia melalui berbagai pelatihan 

ketrampilan sesuai dengan kebutuhan untuk 

mendukung konsep Kampung Kreatif, 4) 

Menyusun rekomendasi program dan rencana 

penataan kampung kreatif agrowidyawisata 

Rajabasa Jaya 

Lokasi wilayah pengabdian adalah di 

Kampung Sinar Harapan, Kelurahan Rajabasa Jaya 

yang merupakan bagian dari Kecamatan Rajabasa, 

Kota Bandarlampung. Kelurahan Rajabasa Jaya 

terdiri dari 5 kampung yaitu  Kampung Sukajaya, 

Kampung Sumberejo, Kampung Lingsuh, 

Kampung Bayur dan Kampung Sinar Harapan. 

Pemilihan lokasi Kampung Sinar Harapan dipilih 

sebagai objek pengabdian dikarenakan sebelumnya 

Kampung Sinar Harapan, salah satu kampung di 

Kelurahan Rajabasa Jaya, dijadikan Kampung 

Agro Widya dan diresmikan pada tahun 2016 

merupakan usaha bersama PT PLN (Persero) 

Distribusi Lampung melalui PLN Peduli Bersama 

dan Universitas Bandar Lampung (UBL) serta 

Komunitas Masyarakat Kampung Sinar Harapan, 

Rajabasa Jaya.  

 

2. Bahan dan  Metodologi 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang 

diusulkan adalah pendampingan masyarakat untuk 

pengurangan resiko bencana akan dilaksanakan 

dengan model pendekatan Community 

Development. Pendekatan ini berfokus pada 

meningkatkan  kapasitas masyarakat (individu, 

rumah tangga  maupun komunitas) dalam 

mengelola kawasan wisata secara komprehensif 

berbasis pada potensi kawasan. Dalam pelaksanaan 

kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung 

Rajabasa Jaya Kota Bandarlampung sangat 

dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dengan 

kata lain pendekatan ini berbasis partisipasi 

masyarakat.  

Tahapan pada pendekatan Community 

Development terdiri dari tiga tahapan.  Tahap 

pertama melakukan identifikasi potensi dan 

permasalahan kawasan. Pada tahap ini akan banyak 

dilakukan proses survey primer dengan 

menghimpun data-data yang ada baik melalui 

dokumen tertulis terkait dengan kebijakan dan 

program pengembangan wisata yang diterapkan 

oleh Pemerintah Kota Bandarlampung maupun 

dengan wawancara dan diskusi kepada masyarakat. 

Tahapan kedua adalah menyusun konsep dan 

strategi untuk merespon hasil dari tahapan pertama. 

Diantaranya dapat membuat rencana program 

kegiatan pengembangan kawasan wisata baik 

dalam segi fisik, sosial budaya maupun ekonomi 

untuk pengembangan kawasan Kampung Kreatif 

Rajabasa Jaya. Kegiatan tersebut bersifat bottom 

up development  yaitu penyusunan alternatif 

program kegiatan wisata berdasarkan kebutuhan 

dan masukan dari masyarakat sebagai pelaku utama 

Kampung Kreatif Rajabasa Jaya. 

Tahapan ketiga merupakan implementasi Kampung 

Kreatif Rajabasa Jaya, untuk mewujudkan rencana 

program kegiatan wisata tersebut dengan 
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melakukan sosialisasi dan penyuluhan terutama 

dalam pengelolaan. Peningkatan kualitas 

masyarakat harus menjadi perhatian utama untuk 

menghasilkan nilai tambah dari produk wisata yang 

efektif dan modern (Purnamasari, 2011). Dalam 

tahap ini peran masyarakat setempat menjadi kunci 

keberhasilan program Kampung Kreatif. 

   

 
Gambar 1.  Tahapan Kegiatan Penyuluhan dan 

Diskusi Bersama (Dokumentasi Tim, 2019) 

Kegiatan pendampingan ini juga dilakukan 

dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat 

dengan mengundang 18 orang masyarakat terpilih 

untuk mewakili masyarakat setempat. Dalam 

kegiatan sosialisasi ini dilakukan pemutaran 

presentasi  Sadar wisata dan urban farming 

(pertanian perkotaan) (Gambar 2). Untuk 

melakukan penilaian tentang tingkat pemahaman 

dan kapasitas sadar wisata dan urban farming  

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 

kuesioner pre-test dan post-test yang dilakukan 

ketika kegiatan penyuluhan. 

Gambar 2.  Sosialisasi Sadar Wisata dan urban 

farming (Tim Pengabdian, 2019) 

 

Lembaga mitra yang terlibat dalam kegiatan 

ini  adalah Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, 

Kelurahan Rajabasa Jaya, Kelompok Wanita Tani 

(KWT), Ibu Susi, selaku penyuluh Kelompok 

Wanita Tani (KWT) serta segenap warga Rajabasa 

Jaya. 

Gambar 3.  Flyer Sosialisasi Sadar Wisata, dan 

Pengenalan Urban Farming (Tim Pengabdian, 

2020) 

 

3. 

Hasil Kegiatan dan Pembahasan 
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Kegiatan pemampudayaan masyarakat 

agrowidyawisata  Rajabasa Jaya menuju kampung 

kreatif ini terdiri dari 3 tahap:  

a. Tahap pertama melakukan sosialisasi SADAR 

WISATA dengan melakukan penilaian 

kapasitas warga terhadap tata kelola wisata, 

target kegiatan ini tercapai dengan 

pembentukan 12 Ketua POKDARWIS 

(Kelompok Sadar Wisata)  dan menyusun 

Rencana Program Kampung Kreatif 

Agrowidyawisata Rajabasa Jaya. Penilaian 

dilakukan dengan memberikan pre-test dan 

post-test dengan poin pertanyaan terkait materi 

sosialisasi sadar wisata. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat jika 

responden belum memahami komponen  

penting dalam destinasi wisata serta produk 

wisata.  Pemahaman beberapa komponen sapta 

pesona seperti Tertib dan Ramah juga 

mengalami peningkatan jawaban setelah 

dilakukan presentasi dan diskusi materi sadar 

wisata. Selain itu kompetensi yang harus 

dimiliki SDM Pariwisata  sebagian besar masih 

menemukan kesalahan jawaban pada post test. 

hal ini dikarenakan tidak adanya 

POKDARWIS di Rajabasa Jaya, sehingga 

tidak pernah ada pelatihan atau pembinan 

sebelumnya baik dari pemerintah setempat 

maupun organisasi lainnya.  Permasalahan 

dalam pengelolaan agrowidyawisata yang 

sebelumnya sudah terlaksana di Rajabasa Jaya 

adalah modal usaha wisata yang kurang, 

konsep wisata Rajabasa Jaya tidak menarik dan 

monoton, tidak ada pemasaran produk wisata, 

tidak ada pendampingan/pelatihan pengelolaan 

wisata serta tidak ada kelompok sadar wisata 

(POKDARWIS). Target dari kegiatan ini 

adalah pembentukan pokdawis sebanyak 12 

orang.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut 

Tabel 1. Hasil Pre-Test Dan Post-Test 

Sosiallisasi Sadar Wisata Rajabasa Jaya 

 
       Sumber : Tim Pengabdian, 2019 

 

Tabel 2 Hasil Pembentukan POKDARWIS 

Rajabasa Jaya 

 
Hasil pembentukan POKDARWIS ini 

kemudian dilanjutkan secara bersama 

merumuskan rekomendasi program Kampung 
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Kreatif Agrowidyawisata Rajabasa Jaya antara 

lain: 

1) Kampung  Wisata Kreatif Rajabasa 

Jaya yang tidak hanya sekadar warna-

warni dan membawa label “instagramable” 

semata. Tetapi memiliki kegiatan 

kreatifitas unik,  menarik, cerdas, 

beridentitas dan mendidik 

2) Kegiatan kreativitas dengan sejumlah 

potensi wisata berbasis aktivitas warga 

dalam bidang budidaya tanaman dan 

pertanian perkotaan (urban farming), 

dengan melakukan workshop model urban 

farming pada sekolah (instansi pendidikan) 

serta kegiatan edukasi lain yang dapat 

dilaksanakan secara rutin 

3) Pembentukan Kelompok Sadar Wisata 

(POKDARWIS) sebagai organisasi yang 

menjadi pusat pengelola dan 

pengembangan wisata  

4) Penguatan program budidaya tanaman 

dan pertanian Kelompok Wanita Tani 

(KWT) sesuai dengan minat dan 

kemampuan masyarakat terhadap jenis 

pertanian tertentu 

5) pengembangan program wisata kreatif 

tematik dengan kegiatan sebagai berikut: 

 Paket Wisata Edukasi Urban 

Farming bagi pelajar dan umum untuk 

penerapan teknologi dan hasil urban 

farming 

 Program “Zero Waste Tourism” 

dengan paket 1 hari bagi wisatawan 

antara lain:  

 Menghimbau wisatawan untuk tidak 

membawa dan membuang sampah 

non organik (plastik, kaleng, botol) 

di lingkungan Kampung Sinar 

Harapan Rajabasa Jaya 

 Menikmati produk langsung (fresh 

food) baik makanan olahan maupun 

produk pertanian dari hasil urban 

farming  Rajabasa Jaya 

 Mengolah sampah plastik dan 

sampah organik dari wisatawan (jika 

ada) menjadi produk daur ulang 

(pupuk alami, media tanam, elemen 

eksterior taman) 

 Pemasaran produk budidaya 

pertanian “Rajabasa Jaya Organic 

Farm” yang berupa produk hasil urban 

farming yang bersertifikasi, dikemas 

dan didistribusikan dengan online 

dengan target pasar menengah ke atas 

dan kalangan tertentu dengan jangkauan 

konsumen kawasan Kota 

Bandarlampung. 

 Bekerja sama dengan industri retail 

seperti supermarket, minimarket dan 

pusat oleh-oleh di Kota 

Bandarlampung. Dalam hal ini 

diperlukan komitmen dan kebijakan 

dari pemerintah daerah Kota 

Bandarlampung untuk membantu 

pemasaran produk urban farming 

 

Gambar 4. Rekomendasi Program 

Kampung Kreatif Agrowidyawisata 

Rajabasa Jaya  (Tim Pengabdian, 2020) 

b. Tahap kedua adalah focus group discussion 

(FGD) Penataan Kawasan Agrowidyawisata 

Rajabasa Jaya dengan memperkenalkan konsep 

dan model  urban farming (pertanian 

perkotaan). 

Setelah dilakukan presentari materi urban 

farming sebagian responden sudah memahami 

tentang urban farming meskipun baru pertama 

kali mengenali konsep pertanian perkotaan 

tersebut. dari hasil jawaban responden 

menganggap polybag lebih mudah untuk 

diaplikasikan sementara model  vertikultur dan 

akuaponik cukup kompleks dan sulit untuk 

diteparkan di Rajabasa Jaya.  

Permasalahan yang paling utama jika urban 

farming diterapkan menurut responden adalah  

tidak ada pemasaran produk urban farming 
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serta modal usaha yang kurang, serta 

permasalahan lainnya seperti belum ada 

komitmen masyarakat, urban farming tidak 

menarik bagi wisatawan, dan daya listrik yang 

kurang untuk model pertanian tertentu. 

responden juga mengharapkan  ada pembinaan 

karena tidak ada program yang jelas dan 

membutuhkan bantuan modal. Target dari 

kegiatan ini adalah pengembangan Kelompok 

Wanita Tani (KWT) sesuia dengan minat pada 

budidaya pertanian masing-masing anggota. 

Tabel 3. Hasil Jawaban Pertanyaan terkait 

Urban Farming Rajabasa Jaya 

 
Tabel 4.  Hasil Pembentukan Kelompok 

Wanita Tani (KWT) Rajabasa Jaya 

 
 

c. Ketiga, menyusun Rencana Penataan Kampung 

Kreatif Agrowidyawisata Rajabasa Jaya 

dengan mempertimbangkan hasil focus group 

discussion (FGD). Diantaranya menyusun 

membuat desain baru landmark  gapura utama 

menggunakan motif tapis khas Lampung, serta 

membuat draft rencana lokasi agrowidyawisata 

tematik sesuai KWT baru. Selain itu juga 

dilakukan peningkatan titik-titik lokasi 

pendukung wisata seperti  Rencana  Tempat 

Informasi yang akan di tempatkan di rumah 

Bapak Heru dan Rencana Taman Rekreasi . 

 

Berdasarkan hasil focus group discussion 

(FGD) Penataan Kawasan Agrowidyawisata 

Rajabasa Jaya dengan pendataan akan titik-titik 

lokasi yang akan digunakan sebagai 

pengembangan urban farming baru dan 

pembentukan Kelompok Wanita Tani baru 

(Tabel 5.3) menjadi dasar pengembangan 

konsep penataan kawasan Rajabasa Jaya akan 

diprioritaskan pada titik-titik lokasi tersebut 

sebagai destinasi agrowisata tematik.  
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Gambar 5.  Rencana Penataan Kampung 

Kreatif Agrowidyawisata Rajabasa Jaya (Tim 

Pengabdian, 2020) 

 

 

4. Kesimpulan  

Kelurahan Rajabasa Jasa adalah salah satu daerah 

pertanian perkotaan di pinggiran Kota 

Bandarlampung, namun masih belum berorientasi 

pada produk wisata sehingga tidak memberikan 

peningkatan penghasilan. Tema agrowisata masih 

belum dipasarkan secara rutin oleh pemerintah 

daerah dikarenakan tidak adanya program dan tata 

kelola wisata (POKDARWIS) di Rajabasa Jaya. 

Model pendekatan pengabdian kepada masyarakat 

ini dengan Community Development untuk 

meningkatkan  kapasitas masyarakat (individu, 

rumah tangga  maupun komunitas) dalam 

mengelola kawasan wisata secara komprehensif 

berbasis pada potensi kawasan. Pengembangan 

kawasan Kampung Kreatif Rajabasa Jaya. Kegiatan 

tersebut bersifat bottom up development  yaitu 
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penyusunan alternatif program kegiatan wisata 

berdasarkan kebutuhan dan masukan dari 

masyarakat sebagai pelaku utama Kampung Kreatif 

Agrowisyawisata Rajabasa Jaya.  

Kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian  

kepada masyarakat Rajabasa Jaya terdiri dari tiga 

kegiatan. Pertama, melakukan sosialisasi SADAR 

WISATA dengan melakukan penilaian kapasitas 

warga terhadap tata kelola wisata, target kegiatan 

ini tercapai dengan pembentukan 12 Ketua 

POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata)  dan 

menyusun Rekomendasi Program Kampung 

Kreatif Agrowidyawisata Rajabasa Jaya. Kedua, 

focus group discussion (FGD) Penataan Kawasan 

Agrowidyawisata Rajabasa Jaya dengan 

memperkenalkan konsep dan model  urban farming 

(pertanian perkotaan). Kemudian dilakukan diskusi 

tentang potensi peminatan dan juga kapasitas 

warga dalam memahami urban farming dengan 

target luaran pendataan akan titik-titik lokasi yang 

akan digunakan sebagai prioritas pengembangan 

urban farming dan agrowidyawisata baru. Ketiga, 

menyusun Rencana Penataan Kampung Kreatif 

Agrowidyawisata Rajabasa Jaya dengan 

mempertimbangkan hasil focus group discussion 

(FGD). Diantaranya dengan membuat desain baru 

landmark  gapura utama menggunakan motif tapis 

khas Lampung serta peningkatan titik-titik lokasi 

pendukung wisata seperti  Rencana  Tempat 

Informasi dan Rencana Taman Rekreasi  serta  

pendataan lokasi  prioritas destinasi agrowisata 

tematik berdasarkan pengembangan Kelompok 

Wanita Tani (KWT) baru.  
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LAMPUNG 
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Abstrak  
Fenomena bencana banjir sering terjadi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu 

diperlukan upaya pencerdasan kepada seluruh  elemen masyarakat untuk dapat berperan serta secara aktif dalam 

pengelolaan bencana banjir di Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Program pengabdian 

masyarakat ini dilaksanakan di Yayasan Nurul Huda Lampung Dusun Pemanggilan, Kelurahan Serbajadi, Kecamatan 

Natar Kebupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung. Program pengabdian ini memiliki beberapa manfaat dan 

tujuan yaitu . meningkatkan pengetahuan siswa mengenai potensi bencana di lingkungan tempat tinggal, memberikan 

pengetahuan mengenai mitigasi banjir kepada siswa dan meningkatkan kesadaran siswa sebagai bagian dari 

masyarakat dalam mendukung beberapa upaya mitigasi bencana di wilayahnya dan meningkatkan pertisipasi serta 

dukungan program BPBD Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan 

metode ceramah dan diskusi. Tim pengabdian memaparkan mengenai bencana banjir dan mitigasinya serta 

membangun kesadaran siswa mengenai pola hidup yang baik dalam menjaga lingkungan agar terbebas dari bencana 

banjir. Kegiatan pengabdian ini berjalan dengan sangat baik dengan jumlah peserta kegiatan melampaui target diawal 

yaitu 120 peserta. Kegiatan pengabdian ini juga telah mencapai target dengan  ketercapaian tujuan pengabdian 75%, 

ketercapaian  penguasaan materi yang telah disampaikan 80%, serta peningkatan kesadaran  menjaga lingkungan 75 

%. 

Kata kunci: bencana, banjir, mitigasi, yayasan nurul huda, provinsi lampung 

 

1. Pendahuluan  

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang 

sering terjadi bencana alam diantara bencana 

gempabumi, banjir, tanah longsor, dan bencana 

tsunami.  Diperlukan pengelolaan bencana untuk 

mengurangi risiko dan untuk menanggulangi 

bencana-bencana yang terjadi, sesuai terkandung 

dalam UU No 24 Tahun 2007   “penanggulangan 

bencana” dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 

2008 “penyelenggaraan penanggulangan bencana, 

perlu dilakukan kegiatan pengelolaan bencana. 

Dalam pengelolaan bencana dituntut peran 

dari semua elemen yaitu pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan 

masyarakat. Lembaga Pendidikan memiliki peran 

dalam memberikan ketrampilan kepada peserta 

didiknya sebagai warga masyarakat produktif agar 

dapat berperan secara aktif dalam pengelolaan 

bencana. Untuk mewujudkan hal tersebut 

diperlukan peran dari perguruan tinggi agar dapat 

menunjang kegiatan yang berbasis kebencanaan. 

Yayasan Nurul Huda Lampung merupakan 

yayasan yang bergerak dibidang pendidikan yang 

terletak di Desa Pemanggilan, Natar Lampung 

SeLatan. Yayasan ini merupakan yayasan yang 

menyelenggarakan pendidikan Pondok Pesantren, 

termasuk Sekolah Menengah Atas Tri Sukses. 

Namun sebagaimana seperti penyelenggara 

pendidikan pada umumnya di Indonesia, kurikulum 

untuk meningkatan kapasitas siswa dalam mitigasi 

bencana masih sangat minim. Sehingga pendidikan 

mitigasi bencana hanya dapat dilakukan melalui 

pendidikan non formal atau kegiatan 

mailto:hesti.9201@eng.unila.ac.id
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ekstrakurikuler yang dapat dilakukan diluar 

pelajaran sekolah. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan 

yang berorientasi meningkatkan kesiap siagaan 

dalam menghadapi bencana perlu dilakukan. 

Adapun tujuan kegiatan pengabdian 

masyarakat ini dilakukan adalah meningkatkan 

wawasan dan ketrampilan siswa terhadap 

fenomena bencana yang ada di Provinsi lampung 

khususnya bencana banjir dan menjalin hubungan 

lebih dekat dengan masyarakat untuk mendekatkan 

perguruan  tinggi sebagai bagian dari masyarakat. 

 

2. Bahan dan Metode 

Pelaksanaan program ini dilaksanakan di 

Yayasan Nurul Huda Lampung Dusun 

Pemanggilan, Kelurahan Serbajadi, Kecamatan 

Natar Kebupaten Lampung Selatan, Propinsi 

Lampung. Program ini dilaksanakan selama 6 

bulan, yang dimulai sejak bulan awal setelah 

pendanaan tahap awal cair. Kegiatan pengabdian 

masyarakat ini dilaksanakan pada hari sabtu 10 juli 

2021 di sekolah pukul 08.00 WIB sampai selesai 

bertempat di Ruang Auditorium Sekolah Tri 

Sukses Yayasan Nurul Huda Lampung Selatan.   

Alat dan bahan yang digunakan pada 

kegiatan pengabdian ini adalah laptop, sound 

system,   layar LCD, proyektor, meja, kursi dan 

kamera.  Kegiatan pengabdian masyarakat ini 

dilaksanakan dalam bentuk seminar dimana 

didalamnya terdapat ceramah, diskusi dan tanya 

jawab terkait bencana banjir dan mitigasinya serta 

pembagian doorprise.  

Kegiatan pengabdian masyarakat ini 

diawalai dengan pembukaan acara  dan 

sambutan kepala sekolah SMA Tri Sukses 

sebagai perwakilan dari Yayasan Nurul Huda 

Lampung Selatan dan sambutan perwakilan 

Tim Pengabdian  Universitas Lampung. 

Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan 

tujuan dan kegiatan pengabdian. Sebelum 

penyampaian materi dilakukan pre tes terlebih 

dahulu untuk mengukur kemampuan siswa 

sebelum diberikan materi.  Selanjutnya 

penyampaian materi yang dibagi menjadi 4 

sesi. Setelah pemaparan tiap sesi dilakukan 

diskusi dan pembagian doorprise. Diakhir 

kegiatan kemudian dilakukan evaluasi dengan 

memberikan postes dan penyampaian pesan 

dan kesan dari siswa.   Setelah evaluasi, kegiatan 

pengabdian dilakukan acara penutupan.  

3. Hasil dan Pembahasan 

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan 

memberikan pendidikan kebencanaan  mitigasi 

banjir melalui materi dan diskusi dalam sebuah 

acara seminar kepada siswa dan siswi SMA Tri 

Sukses di Yayasan Nurul Huda Lampung dengan 

tema “ Mitigasi  Bencana Banjir Sebagai Upaya 

Pendidikan Penanggulangan Bencana pada Siswa 

Sekolah Menengah Atas  Yayasan Nurul Huda 

Lampung” Kegiatan pengabdian ini dilakukan 

dihari sabtu, 10 juli 2021 bertempat di Yayasan 

Nurul Huda Desa pemanggilan, Natar, Lampung 

Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh 120 siswa yang 

terdiri dari 66 siswa putri dan 54 siswa putra. 

Peserta kegiatan ini jauh melampaui target awal, 

karena target awal hanya 60 peserta. Peserta 

seminar ini merupakan siswa dan siswi pondok 

SMA Tri Sukses yang telah dinyatakan negatif 

covid-19 sehingga dalam pelaksanaannya dalam 

jumlah yang cukup banyak tetap aman dan 

tentunya dalam pelaksanaannya tetap menerapkan 

protokol kesehatan.  

Tingginya minat siswa dan siswi terhadap 

acara seminar ini karena disekolah ini memang 

belum ada materi khusus yang membahas 

mengenai mitigasi bencana khususnya mitigasi 

bencana banjir. Sehingga para peserta pun sangat 

antusias dalam mengikuti kegiatan ini.  

Kegiatan seminar ini dilakukan dengan 

pemaparan materi kebencanaan dan mitigasi banjir 

dengan rincian materi diantaranya : wawasan 

tentang bencana dan jenis-jenis nya, wawasan 

tentang geologi yang berhubungan dengan bencana 

alam dan banjir, wawasan tentang metode geofisika 

yang berkaitan dengan mitigasi bencana alam dan 

banjir, dan wawasan akibat pola hidup yang buruk 

terhadap kerusakan lingkungan.  

Kegiatan Seminar ini dilakukan pada hari 

sabtu  10 Juli  2021 yang dimulai pada pukul 08.00.  

Kegiatan seminar ini dibuka dengan sambutan dan 

dilanjutkan sesi photo bersama. Sambutan pertama 
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disampaikan oleh Bapak Azis M.Pd.I selaku kepala 

sekolah SMA Tri Sukses Yayasan Nurul Huda 

Lampung dan sambutan kedua oleh Hesti S.Si., 

M.Eng sebagai perwakilah dari Tim Pengabdian 

Universitas Lampung. 

Setelah acara pembukaan kemudian 

dilanjutkan dengan pretest selama 10 menit. 

Pretest dilakukan dengan memberikan 4 soal 

essay untuk mengetahui dan mengukur wawasan 

para peserta seminar. Kemudian kegiatan ini 

dilanjutkan dengan pemaparan materi 1 yang 

disampaikan oleh Hesti S.Si., M.Eng  tentang 

wawasan bencana banjir dari aspek ilmu kebumian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penyampaian materi oleh Hesti S.Si., 

M.Eng 

 

Setelah pemaparan materi I, kegiatan ini 

dilanjutkan dengan pemaparan materi II  tentang 

metode geofisika yang berkaitan dengan mitigasi 

bencana alam dan banjir oleh Akroma Hidayatika, 

M.Eng dan dilanjutkan lagi dengan penyampaian  

materi III tentang geologi yang berhubungan 

dengan bencana alam dan banjir kemudian materi 

IV mengenai akibat pola hidup yang buruk 

terhadap kerusakan lingkungan.  Penyampaian 

materi pada setiap sesi menggunakan metode yang 

sama yaitu penyampaian materi, diskusi dan 

pembagian doorprise bagi penanya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Penyampaian materi  oleh 

Akroma Hidayatika., M.Eng 

 

Disela-sela penyampaian materi pada setiap 

sesi materi, kami Tim Pengabdian juga melakukan 

pembagian doorprize sebagai tambahan 

penyemangat para peserta dalam mengikuti 

seminar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Siswa bertanya di forum seminar 

Kegiatan pengabdian ini diakhiri dengan 

postest terhadap peserta selama 10 menit untuk 

melihat seberapa besar persentase keberhasilan 

dari materi  yang telah diberikan. Setelah 

melakukan postes selanjutnya pelatihan ini 

ditutup dengan doa dan ucapan terimakasih 

oleh Tim Pengabdian Universitas Lampung 
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kepada para peserta dan sekolah Yayasan 

Nurul Huda Lampung. 

4. Kesimpulan 

Adapun  indikator ketercapaian pada  

pengabdian masyarakat ini sangat baik dengan 

ketercapaian sebagai berikut :  

1. Jumlah peserta yang melampaui target awal 

yaitu mencapai 120 peserta 

2. Antusiasme para peserta dalam mengikuti 

pelatihan sangat baik dengan aktifnya para 

peserta dalam tanya jawab pada setiap sesi 

3. Adanya peningkatan wawasan dan pengetahuan 

peserta tentang kegempaan dan mitigasi 

gempabumi 80 % 

4. Tingkat kepuasan peserta  terhadap  

terselenggaranya kegiatan 75% 
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Abstrak 

 

Masalah lingkungan yang ada disekitar masyarakat salah satunya adalah sampah, dari segi jumlah dan cara 

pengolahannya yang belum banyak dilakukan dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Setiap harinya 

masyarakat akan membuang sampah dalam urusan rumah tangga yang mengakibatkan jumlah sampah 

meningkat. Namun, jika masyarakat tersebut mengetahui cara pemanfaatan sampah dengan cara pengolahan 

yang benar nantinya akan dapat mengurangi jumlah sampah, mengurangi polusi akibat pengolahan sampah 

yang kurang baik, dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Eco-enzyme adalah salah satu metode 

pengolahan sampah yang dapat menambahkan nilai ekonomi dengan konsep 3R (reduce, reuse, recycle). 

Sampah organik yang ada dapat dijadikan eco-enzyme dan dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat salah 

satunya sebagai pestisida alami, pupuk organik, cairan pembersih lantai, penjernih air dan pencuci piring. Hal 

tersebut melatarbelakangi tim pengabdian untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan “Pemanfaatan 

Sampah Organik Menjadi Eco-enzyme” bagi ibu-ibu PKK Kecamatan Rajabasa. Kegiatan ini akan 

diselenggarakan di tempat ibu PKK kecamatan Rajabasa dengan metode via zoom dan video pembuatan. 

Target peserta pelatihan adalah 15 orang yang semuanya merupakan ibu-ibu PKK Kec. Rajabasa, Bandar 

Lampung. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memahami tentang pengolahan sampah menjadi eco-

enzyme dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Kata Kunci : Sampah Organik, Eco-enzym 

 

I. Pendahuluan 

Sampah adalah salah satu masalah di Kota 

Bandar Lampung, pada tahun 2019 terjadi 

peningkatan sampah sampai 1000 ton perhari 

(Kepala UPT TPA Bakung).  Pada umumnya 

saha pengolahan masyarakat Bandar Lampung 

dengan membakar sampah, dibuang ke sungai, 

atau dikumpulkan di tempat sampah terdekat 

kemudian diangkut oleh petugas ke TPA 

Bakung. Pengolahan sampah seperti ini tidak 

mempertimbangkan efek lanjutan dari tumpukan 

sampah mengeluarkan gas metan yang 

menyebabkan global warming, gas tersebut 

memiliki 23 kali lebih kuat daya rusaknya 

dibandingkan dengan karbon (Dias, 2009).  

Pengolahan sampah yang dapat menambahkan 

nilai ekonomi dari sampah tersebut yaitu dengan 

metode reduce, reuse, recycle (3R). Dengan 

konsep 3R akan diperoleh sampah hasil 

pemilahan sehingga didapat sampah organik dan 

non organik. Sampah organic atau sampah basah 

adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, 

seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah 

restoran, sisa sayuran dan sisa buah. Sampah-

sampah organik tersebut dapat dimanfaatkan 

menjadi eco-enzym.  

Menurut Rosukon (2007) eco-enzym merupakan 

produk berupa cairan yang mengandung hasil 

fermentasi bakteri asam laktat pada buah dan 

sayur. Secara sederhana produk tersebut dapat 

dibuat pada skala rumah tangga dengan 

memanfaatkan sampah-sampah organik seperti 

sisa buah dan sayur yang sudah tidak digunakan 

lagi. Sampah organik ini kemudian dicampurkan 

dengan air dan gula aren. Produk ini dapat 

digunakan sebagai pestisida alami, pupuk 

organik, cairan pembersih lantai, penjernih air 

dan pencuci piring (dicampur dengan sedikit 

deterjen), serta dapat menurunkan suhu mobil 

jika dicampurkan dalam radiator.  



 
PROSIDING SENAPATI 

 (SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI) 
BANDAR LAMPUNG, 08 AGSTUS 2022 

E-ISSN: 2685-0427 

82 

 

Mekanisme pemanfaatan left-over dari limbah 

dapur yang bersifat organik dan tidak 

mengandung minyak sehingga secara langsung 

produk ini dapat mengurangi jumlah sampah 

dapur yang terbuang ke tempat pembuangan 

sementara maupun tempat pembuangan akhir. 

 Pembuatan eco-enzym dari sampah 

organik belum banyak diketahui oleh 

masyarakat, padahal pengolahan sampah organik 

ini selain dapat mengurangi dampak negatif pada 

lingkungan yang berupa timbunan sampah juga 

dapat dijadikan penghasilan dan pembersih baik 

untuk pakaian maupun rumah bagi masyarakat.  

 Suatu usaha yang paling tepat untuk 

memanfaatkan sampah organik  ini adalah 

dengan memberikan pelatihan kepada 

masyarakat untuk pembuatan Eco-enzym, 

sehingga masyarakat dapat mengaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari dan dapat 

dikomersialkan untuk menambah penghasilan 

keluarga. Disamping itu juga turut andil dalam 

program pemerintah yaitu mewujudkan pola 

hidup sehat. 

 Kegiatan ini khususnya dilaksanakan 

bagi masyarakat melalui ibu-ibu PKK di Kec. 

Rajabasa Bandar Lampung. Adanya pelatihan 

tentang pemanfaatan sampah organik menjadi 

eco-enzym merupakan produk yang dapat 

dimanfaatkan bagi kehidupan mereka sehari-hari, 

dan dapat juga untuk dijual sehingga menambah 

penghasilan keluarga. 

 

a.Perumusan Masalah 

Adanya pelatihan tentang pemanfaatan 

sampah organik menjadi Eco-enzym, akan 

menambah pengetahuan dan penghasilan mereka 

dan semaksimal mungkin dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Dari gambaran analisis situasi dan 

survey tim pengabdian pada khalayak sasaran, 

maka diidentifikasi beberapa masalah yang 

berkenaan dengan upaya pelatihan pembuatan 

eco-enzym dari sampah organik, yaitu:  

1. Memberi pengetahuan tentang pemanfaatan 

sampah organik 

2. Meningkatkan ketrampilan masyarakat untuk 

pembuatan eco-enzym dari sampah organik 

 

b.Tujuan  

Tujuan diadakannya pengabdian ini adalah 

memberikan pengetahuan kepada Ibu-ibu PKK 

Kec. Rajabasa, Bandar Lampung tentang 

bagaimana cara pemanfaatan sampah organik 

dan menambah keterampilan dalam pembuatan 

eco-enzym dari sampah organik untuk menambah 

wawasan dan sebagai bekal ilmu kewirausahaan 

bagi siswa-siswi sehingga dapat dikomersialkan 

dan meningkatkan kesejahtaraan masyarakat. 

 

 

c.Manfaat Kegiatan 

Pelatihan pembuatan eco-enzym dari 

sampah organik ini dilaksanakan dengan harapan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pengetahuan ibu-ibu tentang 

manfaat eco-enzym 

2. Meningkatkan keterampilan untuk membuat 

eco-enzym dari sampah organik, sehingga 

dapat menambah nilai ekonomi sampah 

organik dan menambah penghasilan keluarga. 

d. Sasaran 

Sasaran yang strategis dalam kegiatan 

pengabdian masyarakat adalah Ibu-ibu PKK 

Kec. Rajabasa, Bandar Lampung. Dengan 

meningkatnya wawasan ibu-ibu dalam 

pemanfaatan sampah organik sehingga para 

siswa-siswi dapat mengaplikasikannya di 

kehidupan sehari-hari dan dapat berbagi ilmu 

ke siswa-siswi lainnya atau masyarakat 

sekitarnya. Eco-enzym juga dapat dijadikan 

pembersih baik untuk pakaian maupun rumah.  

2.  Tinjauan Pustaka 

2.1 Pengertian Eco-enzym 

Eco-enzym merupakan larutan zat organik 

kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi 

sisa organik, gula, dan air. Cairan eco-enzym ini 

berwarna coklat gelap dan memiliki aroma yang 

asam/segar yang kuat (M. Hemalatha, 2020). 

Bermula dari penemuan Dr. Rosukon 

Poompanvong, seorang peneliti dan pemerhati 

lingkungan dari Thailand. Inovasi ini 

memberikan distribusi yang cukup besar bagi 

lingkungan.     Dr. Rosukon juga merupakan 

seorang pendiri Asosiasi Pertanian Organik 

Thailand (Organic Agriculture Association of 

Thailand) yang bekerjasama dengan petani di 

Thailand bahkan Eropa dan berhasil 

menghasilkan produk pertanian yang bermutu 

tetapi ramah lingkungan. Dari usaha dan inovasi 

yang dilakukan ini, ia dianugerahi penghargaan 

oleh FAO Regional Thailand pada tahun 2003. 
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2.2 Kegunaan Eco-enzym 

Selama proses fermentasi, berlangsung reaksi: 

CO2 + N2O + O2 → O3 + NO3 + CO3 

Setelah proses fermentasi sempurna, barulah 

eco-enzyme (liquid berwarna coklat gelap) 

terbentuk. Hasil akhir ini juga menghasilkan 

residu tersuspensi di bagian bawah yang 

merupakan sisa sayur dan buah. Residu dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Sedangkan 

liquid eco-enzyme itu sendiri, dapat 

dimanfaatkan sebagai: 

a. Pembersih lantai, sangat efektif untuk 

mebersihkan lantai rumah. 

b. Disinfektan, dapat digunakan sebagai 

antibakteri di bak mandi. 

c. Insektisida, digunakan untuk membasmi 

serangga (dengan mencampurkan ezim 

dengan air dan digunakan dalam bentuk 

spray). 

d. Cairan pembersih di selokan, terutama 

selokan kecil sebagai saluran pembuangan air 

kotor. 

 

Pembuatan enzim ini juga memberikan 

dampak yang luas bagi lingkungan secara global 

maupun ditinjau dari segi ekonomi. Ditinjau 

manfaat bagi lingkungan, selama proses 

fermentasi enzim berlangsung,dihasilkan gas O3 

yang merupakan gas yang dikenal dengan 

sebutan ozon (Rubin, 2001). Sebagaimana 

diketahui jika satu kandungan dalam Eco Enzym 

adalah Asam Asetat (CH3COOH), yang dapat 

membunuh kuman, virus dan bakteri. Sedangkan 

kandungan Enzyme itu sendiri adalah Lipase, 

Tripsin, Amilase dan Mampu membunuh 

/mencegah bakteri Patogen. Selain itu juga 

dihasilkan NO3 (Nitrat) dan CO3 (Karbon 

trioksida) yang dibutuhkan oleh tanah sebagai 

nutrient. Dari segi ekonomi, pembuatan enzim 

dapat mengurangi konsumsi untuk membeli 

cairan pembersih lantai ataupun pembasmi 

serangga (Eviati & Sulaeman. 2009). 

Pemanfaatan sampah organik untuk 

pembuatan eco-enzym sangat sesuai untuk 

mengurangi jumlah sampah rumah tangga sebab 

jenis sampah organik rumah tangga menempati 

proporsi paling besar dari total produksi sampah. 

Rata-rata komposisi sampah di beberapa kota 

besar di Indonesia adalah: organik (25%), kertas 

(10%), plastik (18%), kayu (12%), logam (11%), 

kain (11%), gelas (11%), lain-lain (12%) 

(Anonim, 2009). Produksi sampah rumah tangga 

sendiri sekitar 70-90% dari total produksi 

sampah di Indonesia (Retno, 2010). 

Eco-enzym terbuat dari sisa buah atau 

sayur, air, gula (gula merah, molasses). 

Pembuatannya membutuhkan kontainer berupa 

wadah yang terbuat dari plastik, penggunaan 

bahan yang terbuat dari kaca sangat dihindari 

karena dapat menyebabkan wadah pecah akibat 

aktivitas mikroba fermentasi. Tambahkan 10 

bagian air ke dalam kontainer (isi 60% dari isi 

kontainer). Kemudian tambahkan 1 bagian gula 

(10% dari jumlah air) dan masukkan 3 bagian 

dari sampah sayuran atau buah-buahan hingga 

mencapai 80% dari kontainer. Setelah itu tutup 

kontainer selama 3 bulan dan buka setiap hari 

untuk mengeluarkan gas selama 1 bulan pertama. 

3. Bahan dan Metode 

a. Bahan 

Bahan yang dibutuhkan untuk membuat eco-

enzym  dari sampah organik sebagai berikut : 

• Sampah Organik 

• Gula Merah 

• Air 

 

Prosedur untuk tahapan proses pembuatan 

eco-enzym dari sampah organik adalah 

menyiapkan ember berisi air dan gula merah 

kemudian ditambahkan sampah organik 

dengan rasio air:sampah organik:gula merah = 

10:3:1. Sebelum menambahkan sampah 

organik, terlebih dahulu dipotong menjadi 

kecil-kecil. Lalu campuran tersebut disimpan 

dan didiamkan selama 3 bulan. 

b. Metode 

Metode kegiatan yang akan digunakan 

dalam pengabdian kepada masyarakat adalah : 

1. Metode ceramah berupa penyampaian teori 

ringkas mengenai manfaat eco-enzym 

2. Melihat video praktek pembuatan eco-enzym 

dari sampah organik 

3. Metode tanya jawab untuk mengetahui 

sampai sejauh mana peserta mampu 

menerima atau terlibat dalam kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 
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4. Evaluasi untuk memperoleh gambaran dalam 

rangka penafsiran dan analisis untuk 

memperoleh simpulan dari semua kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang sudah 

dilaksanakan. 

Hasil dan Pembahasan 

Ibu-ibu sasaran yang hadir sebagai 

peserta kegiatan pengabdian ini sejumlah 15 

orang, melalui aplikasi Zoom Meeting. Peserta 

kegiatan tersebut mengikuti evaluasi secara lisan 

(evaluasi awal) dan dengan mengisi google form 

(evaluasi akhir) yang telah disiapkan 

sebelumnya. Hasil evaluasi (baik evaluasi awal, 

evaluasi proses dan evaluasi akhir) terhadap 

khalayak sasaran dapat diketahui, bahwa 

kegiatan ini disambut dengan baik oleh siswa-

siswi yang ditandai dengan sangat aktifnya 

peserta kegiatan baik dalam mengikuti penyajian 

materi maupun dalam diskusi. Kemudian dari 

hasil evaluasi awal dibandingkan dengan hasil 

evaluasi akhir, secara umum terjadi peningkatan 

pengetahuan dan pemahaman tentang 

diversifikasi produk olahan tomat sebagai 

alternatif camilan sehat dan lezat serta cara 

pembuatannya. 

 
 

 
 

Gambar 1 Peserta dan Tim Pengabdian 

 
 

 
 

 
Gambar 2 Proses Penjelasan oleh Tim 

Pengabdian 
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Gambar 3 Penampilan video oleh Tim 

Pengabdian 

 
Pelaksanaan evaluasi dalam masing-masing 

tahapan evaluasi dimaksud di atas dan hasilnya 

dapat diperhatikan dalam uraian berikut :  

 

a. Evaluasi Awal 

Sebelum    dimulainya    kegiatan    

berlangsung. Evaluasi  dilakukan  dengan  

menggunakan Tanya-jawab (pre-tset) yang 

diberikan kepada peserta PKM secara lisan 

sebagai     upaya     untuk mengetahui       tingkat        

pengetahuan        dan pemahaman   para   peserta   

tentang   pengertian eco-enzym dan proses 

pembuatan eco-enzym, serta manfaatnya, yang   

terdiri   dari 10 pertanyaan. Hasil evaluasi awal 

menunjukkan   bahwa   khalayak   sasaran hanya   

memperoleh   nilai rata-rata   25,92%. Hal ini 

menunjukkan   tingkat   pengetahuan   dan   

pemahaman warga sebagai sasaran kegiatan  

tergolong rendah. Kemudian  mengenai aspek   

keterampilan   warga   masyarakat   membuat 

eco-enzym dari sampah organik sama sekali 

belum ada yang dapat membuatnya. 
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Gambar 4 Hasil pre-test 

 

 

b. Evaluasi proses 

Evaluasi proses dilakukan selama kegiatan 

berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara  

menilai partisipasi aktif, ketekunan peserta dalam 

mendengarkan materi dan pertanyaan yang 

diajukan kepada penyaji pada saat diskusi dan 

peragaan berlangsung. Selama kegiatan 

berlangsung peserta memperhatikan 

penyampaian materi dengan baik, kemudian 

setelah dibuka tanya jawab banyak pertanyaan 

yang diajukan, terutama berkaitan dengan tata 

cara pembuatan eco-enzym  dari sampah organik, 

meliputi: bahan baku yang dapat digunakan, cara 

pengolahan sampah organik, cara mencampurkan 

semua bahan dalam membuat eco-enzym, dan 

waktu fermentasi serta cara penyimpanan eco-

enzym yang sudah jadi. 

 

c. Evaluasi akhir 

Evaluasi akhir dilakukan dengan  

menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada 

waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir 

kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk 

mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan 

dengan membandingkan 

pengetahuan/pemahaman dan keterampilan  

peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Jika 

terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman 

yaitu dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak 

paham menjadi paham dan perubahan perilaku 

dari tidak bisa menjadi bisa membuat eco-enzym, 

sehingga kegiatan ini dikatakan dapat 

meningkatkan pengetahuan/pemahaman dan 

keterampilan peserta. Hasil evaluasi akhir setelah 

kegiatan, menunjukkan telah terjadi peningkatan 

pengetahuan dan pemahaman para peserta   

tentang pembuatan eco-enzym, cara pemanfaatan 

eco-enzym dari sampah organik dan cara 

pembuatan nya, yang semula hanya memperoleh 

nilai  rata-rata 25,92  telah meningkat menjadi 

rata-rata 94,71. Dengan demikian terdapat 

peningkatan aspek sikap/keterampilam 

masyarakat dalam membuat eco-enzym dari 

sampah organik, dari semula tidak ada yang 

dapat membuatnya. Jika diperhatikan hasil 

evaluasi akhir menunjukkan kenaikan tingkat 

pengetahuan dan pemahaman cukup signifikan 

yaitu sebesar 68,79%. Menurut tim penyuluh 

hasil demikian sudah merupakan hasil maksimal, 

mengingat tingkat pendidikan masyarakatnya 

rata-rata lulusan sekolah dasar dan menengah. 

Namun demikian berdasarkan evaluasi proses 

yaitu pada saat berlangsungnya tanya jawab 

ternyata masyarakat tampak aktif terbukti dari 

banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada tim. 

Dan peserta sangat tertarik untuk 

mempraktekkan sendiri pembuatan eco-enzym 

dari sampah organik yang memiliki manfaat 

yang banyak dan juga berguna untuk kehidupan 

sehari-hari. 
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Gambar 5 Hasil Evaluasi Akhir 

 

Kesimpulan:  

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang 

telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dapat meningkatkan pengetahuan ibu-ibu PKK 

Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung tentang 

pembuatan eco-enzym dari sampah organik. 

Dengan pengetahuan ini diharapkan selanjutnya 

para peserta tersebut dapat mengaplikasikan 

langsung di rumah masing-masing pengetahuan 

yang mereka peroleh, sehingga dapat 

mengurangi sampah organik pada lingkungan 

sekitar dan dapat memanfaatkan eco-enzym 

untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, eco-

enzym dapat  dijadikan ide dalam berwirausaha 

dan memiliki prospek yang baik sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan penghasilan 

masyarakat. 

 

Ucapan Terima Kasih:  

Terima kasih disampaikan kepada LPPM 

Universitas Lampung atas Dana Pengabdian 

BLU-Junior tahun 2021, semua pihak yang 

terlibat dalam kegiatan pengabdian ini Ibu-ibu 

PKK Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, 

Mahasiswa, dan semua pihak yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 
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Abstrak  
Aktivitas masyarakat setiap harinya turut menyumbang limbah yang cukup signifikan. Sampah tersebut bisa berupa 

sisa-sisa makanan dan sayuran, plastik kemasan, sisa minyak goreng dan di era pandemi covid19 seperti sekarang ini 

limbah masker juga merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat dalam mengelola dan mengolah sampah anorganik dengan teknologi 

yang sederhana dan ramah lingkungan sehingga dapat bernilai ekonomi. Kegiatan ini dilakukan di Kelurahan 

Jagabaya 3, Way Halim, Bandar Lampung. Metode kegiatan yangdilakukan adalah dengan melakukan kegiatan 

penyuluhan dan demonstrasi kepada masyarakat dengan sistem daring.Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 

2021 yang dihadiri oleh pihak kelurahan Jagabaya III dan juga masyarakat sekitar. Kegiatan dilaksanakan dengan 

memberikan penyuluhan tentang bahayanya penumpukan sampah anorganik, teknik pemilahan dan pemisahan sampah 

organik dan sampah anorganik dimulai dari skala rumah tangga dan pengoptimalan bank sampah di tingkat 

kelurahan, serta teknik pembuatan hasil kerajinan dari bahan sampah anorganik yang disajikan dalam bentuk video 

sehingga harapannya dapat dijadikan bahan referensi untuk masyarakat agar dapat bernilai secara ekonomi..  

 

Kata kunci: Sampah, Anorganik, Bank Sampah, Hasta Karya, Ramah Lingkungan 

 

 

1. Pendahuluan  

Di era globalisasi ini persoalan lingkungan 

menjadi isu global (mendunia), setelah hampir 

semua elemen masyarakat menyadari akan bahaya 

yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan, hal 

ini berpengaruh terhadap terjadinya perubahan 

iklim, timbulnya bencana, timbulnya pandemi 

penyakit, serta kelangsungan hidup manusia, 

binatang, dan tumbuhan beserta spesies-spesies 

lainnya. Sampah merupakan sebagian dari sesuatu 

yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu 

yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk 

kegiatan industri), tetapi bukan biologis (karena 

human waste tidak termasuk didalamnya) dan 

umumnya bersifat padat (Azwar, 1990).  

Keberadaan Sampah merupakan limbah 

yang mempunyai banyak dampak pada manusia 

dan lingkungan sekitar. Dampak sampah terhadap 

manusia dan lingkungan dapat dikategorikan dalam 

tiga aspek yaitu dampak terhadap kesehatan, 

lingkungan, dan dampak secara sosial ekonomi 

(Gelbert, dkk 1996). Limbah adalah segala sesuatu 

yang sudah tidak terpakai lagi sebagai barang 

produksi maupun konsumsi, yang jika langsung 

dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih 

dahulu dapat menjadi beban bagi lingkungan 

(Feliana, 2001).  

Aktivitas masyarakat akan menghasilkan 

limbah atau sampah setiap hari. Aktivitas 

masyarakat setiap harinya turut  menyumbang 

limbah yang cukup signifikan (Martinus,2014). 

Adanya kepedulian masyarakat untuk 

meminimalkan sampah tentunya akan sangat 

membantu meminimalkan timbunan sampah 

keseluruhan  yang masuk ke lingkungan 

(Saribanon, 2007). Meminimalkan sampah ini 

mailto:ahmadherison@yahoo.com
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dapat dilakukan dengan cara 4R, yaitu reuse (pakai 

ulang), reduce (mengurangi timbulnya sampah), 

dan recycle (mendaur ulang menjadi barang yang 

berguna) dan replace. Pengenalan teknologi 

sederhana yang ramah lingkungan  bagi  

masyarakat  dalam  rangka  meminimalisasi  

limbah  rumah  tangga, tentunya akan sangat 

bermanfaat. Terlebih lagi jika ternyata sampah 

yang telah diolah dengan teknologi sederhana 

tersebut mempunyai manfaat (daya guna) dan dapat 

bernilai ekonomi, sehingga dapat menambah 

income bagi keluarga (Yudistirani dkk, 2015) 

Permasalahan sampah yang saat ini telah 

menjadi permasalahan nasional tentunya juga 

membutuhkan adanya pengelolaan secara terpadu 

dan komprehensif, dimana dapat dimulai dari unit 

terkecil yaitu rumah tangga, misalnya dengan 

melakukan pengelolaan sampah dengan cara 4R 

(reduce, reuse, recycle replace). Namun pada 

kenyataannya, konsep pengelolaan sampah 

berbasis 4R ini juga masih belum dapat diterapkan 

di masyarakat   dengan   baik   karena   terdapat   

berbagai   kendala   dan    keterbatasan 

(Sulistyowati, 2006). Penerapan sistem 4R ini tidak 

semudah yang dibayangkan karena kurangnya 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 

yang disebabkan oleh rendahnya  motivasi  serta  

adanya  pemikiran  bahwa  tidak  ada  manfaat  

yang  dapat diperoleh dari kegiatan tersebut. 

Menurut Nighbur dkk (2004), rata-rata masyarakat 

yang melakukan aktivitas daur ulang akan 

termotivasi apabila mereka merasakan efektivitas 

dari kegiatan daur ulang yang dilakukan. 

Kelurahan Jagabaya III memfasilitasi tempat 

pembuangan sampah bagi masyarat yang lokasinya 

cukup mudah dijangkau masyarakat. Namun, 

kurangnya arahan dalampemilahan sampah 

membuat sampah-sampah yang dibuang di TPS 

tidak ditangani secara maksimal karena jenis 

sampahnya yang berbeda-beda dibuang di satu 

tempat yang sama. Hal ini dapat menimbulkan 

pencemaran dan berpotensi menjadi tempat 

tumbuhnya penyakit. 

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 

lingkungan hidupnya menyebabkan rendahnya 

kesadaran untuk turut berperan serta dalam 

kegiatan minimalisasi limbah demi kelestarian 

lingkungan. Padahal, masyarakat merupakan 

penyumbang limbah domestik berupa sampah 

anorganik yang cukup signifikan (Wardi, W. 

2011). 

Di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way 

Halim, Kota Bandar Lampung telah memiliki Bank 

Sampah yang sudah didirikan dari tahun 2013 

namun vakum karena pengelolaannya waktu itu 

kurang optimal dan kurangnya peran warga untuk 

memilah dan mengumpulkan sampah anorganik ke 

Bank Sampah yang dikelola oeh Kelurahan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat 

dalam mengelola dan mengolah sampah anorganik 

dengan teknologi yang sederhana dan ramah 

lingkungan sehingga dapat bernilai ekonomi. Jadi, 

tujuan ekologis maupun ekonomis diharapkan 

dapat tercapai. 

 

2. Bahan dan Metode 

Lokasi kegiatan pengabdian Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Pengolahan Sampah dengan  

Teknologi  yang  Sederhana dan  Ramah  

Lingkungan  Sehingga  dapat  Bernilai Ekonomi 

dan Berdaya Guna di Masa Pandemi, difokuskan 

pada Kelurahan Jagabaya 3, Kecamatan Way 

Halim, Bandar Lampung. 

 Gambar 1. Peta Kelurahan Jagabaya III, 

Kecamatan Way Halim (Google Maps, 2020) 
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Tabel 1.Rencana Kegiatan Pengabdian 

 
Metode kegiatan pengabdian yang 

digunakan, antara lain sebagai berikut : 

Sosialisasi, metode sosialisasi dipilih untuk 

menyampaikan konsep tentang jenis sampah, 

sumber sampah, pengelolaan sampah dan 4R 

(reduce, reuse, recycle, replace), serta pengelolaan  

sampah  anorganik menjadi aneka kreasi  (hasta  

karya) daur ulang (Riswan dkk, 2011). 

 
Gambar 2. Contoh pengolahan sampah anorganik 

menjadi hasta karya 

 

Penggunaan  metode  sosialisasi  

dikombinasikan dengan memanfaatkan laptop 

untuk menayangkan materi powerpoint yang 

disajikan dalam zoom virtual yang dilengkapi 

dengan gambar-gambar, termasuk penayangan 

video pengolahan sampah anorganik menjadi aneka 

kreasi (hasta karya) daur ulang dan sampah organik 

menjadi pupuk kompos. Pemanfaatan laptop 

membantu peserta pelatihan lebih mudah 

memahami pengelolaan sampah anorganik, 

mengingat materi pelatihan relatif banyak dan 

waktu pelatihan yang terbatas. Kegiatan 

pengabdian yang diusulkan dilaksanakan oleh tim 

yang terdiri dari satu orang pemateri dan tiga orang 

pendamping kegiatan pengabdian yang bertindak 

sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan 

(Maulina, 2012). 

Demonstrasi, metode demonstrasi dipilih 

untuk menunjukkan suatu proses kerja sehingga 

dapat memberikan kemudahan bagi peserta 

penyuluhan. Demonstrasi dilakukan oleh tim 

pengabdian dengan narasumber dengan harapan 

peserta dapat melaksanakan praktek secara 

sempurna tentang pengolahan sampah anorganik 

menjadi aneka kreasi daur ulang sesuai dengan 

petunjuk yang telah diberikan oleh narasumber 

(Riswan dkk, 2011). Demontrasi dilakukan dengan 

cara memberikan penjelasan dari video mengenai 

tata cara atau tahapan pembuatan hasta karya yang 

berasal dari sampah anorganik. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat dengan judul: ” Pemberdayaan 

Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga Anorganik Dengan Teknologisederhana, 

Ramah Lingkungan Dan Bernilai Ekonomi di Masa 

Pandemi Covid19” ini diperoleh hasil yang cukup 

baik. Kegiatan Program Pengabdian kepada 

Masyarakat ini telah dilaksanakan sesuai dengan 

rencana jadwal yang ditetapkan dan disepakati 

secara bersama. Pelaksanaan kegiatan program 

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada 

28 Agustus 2021, karena dilaksanakan pada masa 

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat) Level 4 maka kegiatan dilaksanakan 

dengan sistem daring dengan virtual zoom. 

Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan yaitu 

penyuluhan dan demonstrasi. 

Kegiatan Penyuluhan, tahapan persiapan 

sebelum kegiatan dimulai maka semua tempat dan 

peralatan dan persiapan virtual zoom sudah 

disiapkan terlebih dahulu. Kemudian mengadakan 

kontak dengan pihak Kelurahan Jagabaya III  

berkaitan dengan tempat dan waktu akan 

NO RENCANA KEGIATAN JUMLAH 
SATUAN 

INDIKATOR HASIL 

1. Persiapan    alat    dan    bahan, 
administrasi, serta materi 

1x a. Materi baik dalam softcopy 

atau hard copy 
b. Persiapan alat dan bahan 
c. Surat izin, surat tugas, 

surat undangan untuk 

pelaksanaan kegiatan 

penyuluhan 
2. Koordinasi dengan pihak 

Perangkat Kelurahan Jagabaya 
3, Way Halim dan masyarakat 

2x a. Mengkonsep kegiatan 
penyuluhan 

b.   Koordinasi dengan Lurah 
untuk penyampaian 
undangan dan informasi 
tentang penyuluhan 

3. Pelaksanaan Kegiatan 
Penyuluhan 

1x a. Kepala  Desa,dan  warga  hadir 
pada pelaksanaan penyuluhan 

b. Pelaksanaan Kegiatan 
dilakukan dengan cara daring 
karena pada masa PPKM 

c. Seluruh peserta memahami 
konten dan mampu 
mengaplikasi kan materi yang 
diberikan 

4 Pembuatan laporan 2x a.   Draft seminar nasional 
tentang pengabdian 

b.   Laporan akhir tercetak 
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dilaksanakannya penyuluhan. Sedangakan materi 

penyuluhan sudah dipersiapkan sebelum kegiatan 

dengan menggunakan note book.  

Acara kegiatan ini diikuti oleh 4 orang tim 

pengabdian, 6 orang mahasiswa dan 10 orang 

partisipan. 

 
Gambar 3. Peserta kegiatan penyuluhan 

 

Pembukaan oleh ketua tim pengabdian yaitu 

Bpk. Dr. H. Ahmad Herison, S.T,M.T yang 

menyampaikan mengenai pentingnya pemilahan 

sampah yang dimulai dari skala rumah tangga dan 

penjelasan umum mengenai sampah. 

 
Gambar  4. Sambutan Oleh Bapak. Dr. Ahmad 

Herison, S.T.,M.T 

 

Penjelasan materi inti oleh Ibu Yuda 

Romdania, S.T.,M.T dimana materi yang 

disampaikan meliputi: (a) Permasalahan sampah 

(b) Tujuan dan sasaran kegiatan (c) Kondisi 

Eksisting masalah persampahan di Kelurahan 

Jagabaya III (d) Pemilahan sampah rumah tangga 

(e) Rekomendasi Output Kegiatan (f) Contoh 

pengolahan sampah yang telah berjalan dengan 

baik sebagai bahan rujukan (g) Contoh hasta karya 

dari sampah anorganik. 

Kegiatan Demonstrasi, Demonstrasi 

merupakan metode dan teknik penyuluhan yang 

dilakukan dengan cara peragaan.  Kegiatan 

demonstrasi dilakukan dengan maksud agar 

memperlihatkan suatu inovasi baru kepada sasaran 

secara nyata atau konkret.  Melalui kegiatan 

demonstrasi, sasaran (audience) diajarkan 

mengenai keterampilan, memperagakan cara kerja 

teknik – teknik baru termasuk keunggulannya. 

Dalam penyuluhan ini dilakukan dengan 

demonstrasi cara, demonstran yang diwakili oleh 

mahasiswa memberikan peragaan dengan 

penjelasan dari video tata cara pembuatan hasil 

karya, contoh hasil karya yang dijelaskan dengan 

video ada 3 jenis, yaitu hasil karya yang berasal 

dari sampah plastik, hasil karya yang berasal dari 

sampah kardus, hasil karya dari sampah botol 

plastik. 

 
Gambar  5. Video demonstrasi tahapan pembuatan 

hasta karya dari sampah anorganik 

 

Dari kegiatan ini, hasil-hasil yang telah 

dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat : (a) masyarakat terlihat berperan aktif 

sebagai peserta dan akan mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan peduli terhadap 

sampah non organik, plastik  sebagai bahan untuk 

dimanfaatkan. (b) membiasakan masyarakat 

memilah-milah sampah di rumah an 

mengolah/mendaur ulang sampah yang dihasilkan, 

(c) bertambahnya pendapatan masyarakat yang 

mengelola  sampah plastik atau non organik 

menjadi produk lainnya yang bermanfaat (d) 

berkurangnya timbulan volume sampah harian, 

terutama dari sumber rumah tangga (domestik), 

tidak semua di buang ke tempat pembuangan akhir 
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(TPA) (e) terciptanya kondisi lingkungan yang 

bersih, sehat dan teratur. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Kemada 

Masyarakat yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan: (a) Kegiatan ini dapat memberikan 

pemahaman kepada masyarakat untuk memilah 

sampah organik dan anorganik dalam skala rumah 

tangga. (b) Kegiatan sosialisasi pengelolaan 

sampah memberikan pemahaman kepada warga 

masyarakat Kelurahan Jagabaya III dalam 

mengolah sampah anorganik menjadi lebih bernilai 

ekonomi yang lebih tinggi. (c) Era tatanan 

kehidupan baru menuntut produktifitas berjalan, 

namun tetap mematuhi protokol kesehatan. 

Kegiatan ini dapat memotivasi masyarakat 

mengoptimalkan kegiatan di masa pandemi ini 

untuk mengolah sampah anorganik, dikarenakan 

pandemi Covid-19 maka sebagian masyarakat lebih 

memiliki waktu luang untuk dapat memproduksi 

hasil karya dari sampah anorganik. (d) 

Memberikan pemahaman kepada aparat kelurahan 

sebagai mediator dan pengelola sarana bank 

sampah guna memisahkan sampah organik dan 

anorganik di tingkat kelurahan. 
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Abstrak 
Urbanisasi di Indonesia adalah yang tercepat di Asia. Diperkirakan pada tahun 2030, sekitar 71 persen 

penduduk Indonesia akan tinggal di kota.  Konsep Green Building (Bangunan Gedung Hijau atau BGH) 

mengemuka pada Tahun 2000-an untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan keberlanjutan.  Sebagai 

bentuk partispasi aktif, pada tanggal 29 Mei 2009 Indonesia terdaftar secara formal menjadi bagian dari 

World Green Building Council dan mengakui nilai pembangunan hijau.  Gerakan bangunan hijau berhasil 

menetapkan kode bangunan hijau dan meloloskan terbitnya 14 undang-undang dari tahun 2012 hingga 2021 

yang mendukung insentif iklim untuk energi terbarukan dan bangunan hijau.  Yang terbaru adalah Peraturan 

Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH).  Dengan ini 

maka penerapan konstruksi dan operasi sesuai konsep BGH menjadi keharusan.  Kegiatan PKM Dipa Fakultas 

Teknik ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan kewajiban memenuhi peraturan perundangan terkait 

BGH serta membangun sumberdaya manusia yang mampu melaksanakan audit penilaian bangunan hijau 

secara professional.  Kegiatan diseminasi dilaksanakan secara online melalui Webinar dari Universitas 

Lampung.  Kegiatan akan dilaksanakan sepanjang Juni - Oktober 2021.  Dalam jangka panjang, diharapkan 

mampu memacu pembangunan gedung yang berwawasan hijau berkelanjutan di Kota Bandarlampung. 

 

Kata kunci: Bangunan Gedung Hijau, Green Building Council, Pembangunan berkelanjutan 

 

1. Pendahuluan 

Permasalahan yang Dihadapi Mitra  

Trend dunia menunjukkan urbanisasi 

meningkat setiap tahun, demikian juga dengan 

Indonesia.  Diproyeksikan pada Tahun 2030, 

71% penduduk akan tinggal diperkotaan.  

Dampaknya terjadi peningkatan permintaan 

penyediaan sarana prasarana, diantaranya adalah 

bangunan gedung yang memadai bagi aktifitas 

sosial masyarakat.  Hal ini menimbulkan 

ancaman terhadap keberlanjutan perkotaan akibat 

daya dukung lahan yang kian menurun, 

meningkatnya emisi gas rumah kaca dan 

dampaknya terhadap pemanasan global, serta 

beberapa masalah lainnya.  Berdasarkan data, 

sektor bangunan gedung diperkirakan telah 

mengkonsumsi lebih dari 1/3 sumber daya yang 

ada di dunia, sekitar 12% dari total air bersih 

yang ada, dan menyumbang hampir 40% dari 

total emisi gas rumah kaca (GRK) (The 

Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC), 2007).   

Untuk mengantisipasi tren peningkatan 

pembangunan yang cenderung ke arah perkotaan, 

maka pemerintah turut serta dalam aksi global 

untuk menurunkan emisi GRK serta 

merencanakan aksi mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim.  Pengaturan pada sektor 

bangunan gedung menjadi lebih jelas dengan 

terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 

02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung 

Hijau (BGH).  Sebagai lanjutan dari Permen ini, 

maka diterbitkan Permen 21/PRT/M/2021 

tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung 

Hijau.  Selain tuntutan mitigasi akibat dampak 

perubahan iklim, peraturan menteri ini secara 

konsisten berupaya mewujudkan BGH 

berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang 
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(UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung. 

BGH adalah "bangunan gedung yang 

memenuhi persyaratan bangunan gedung dan 

memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam 

penghematan energi, air, dan sumber daya 

lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai 

dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap 

tahapan penyelenggaraannya".  Sebagai produk 

peraturan yang taat azas dan mengupayakan 

gambaran ideal penyelenggaraan bangunan 

gedung sesuai amanat peraturan perundangan, 

maka salah satu tonggak inovasi dalam Permen 

PUPR tentang BGH adalah mengedepankan 

peran pemerintah daerah sebagai pembina 

penyelenggaraan BGH di daerahnya, khususnya 

dalam pemeriksaan BGH dan sertifikasi.   

Implementasi peraturan BGH 

membutuhkan peran aktif berbagai pihak agar 

dapat diselenggarakan dengan tertib.  Namun 

sayangnya, implementasi dari peraturan ini 

belum terlihat dilaksanakan di Kota 

Bandarlampung.  Untuk itu, dalam rangka 

memberikan arahan dan panduan bagi para 

pelaku kepentingan terkait sektor bangunan 

gedung di Kota Bandarlampung, maka Program 

Studi Program Profesi Insinyur (PS PPI) 

Universitas Lampung berinisiatif melakukan 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 

berupa: 

1. Diseminasi Permen PUPR Nomor 

02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung 

Hijau dan Permen 21/PRT/M/2021 tentang 

Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.  

Pada kegiatan ini juga dilakukan analisis 

dan pembelajaran dari implementasi 

bangunan Gedung Hijau di Provinsi DKI 

Jakarta yang telah berlangsung sejak tahun 

2012.  

2. PS PPI menargetkan tindak lanjut kegiatan 

berupa pendampingan penyusunan Strategi 

Implementasi Penyelenggaraan Bangunan 

Gedung Hijau 2021 – 2025 Kota 

Bandarlampung yang berfokus pada 

penguatan kelembagaan pemerintah Dinas 

PUPR sebagai leading sector pembinaan 

bangunan Gedung.  Kegiatan ini akan 

melibatkan kerjasama dengan mitra strategis 

pemerintah berupa penyedia jasa/lembaga 

penilaian BGH seperti Pusat Penelitian 

Pengembangan Permukiman dan Green 

Building Council Indonesia (GBCI) serta 

auditor bersertifikasi yang melibatkan 

sumberdaya manusia Universitas Lampung.   

 

Tujuan dan Manfaat Kegiatan 

Berdasarkan permasalahan dan rumusan 

solusi di atas, kegiatan PKM ini bertujuan:   

1. Menjadi proses belajar dan mendorong 

percepatan pemerintah Kota Bandarlampung 

untuk menyusun peraturan yang sesuai 

dengan amanat peraturan perundangan serta 

menyiapkan kelembagaan dan kapasitas 

SDM yang memadai.   

2. Dalam jangka Panjang, setelah seluruh 

Kabupaten/Kota menerapkan Permen PUPR 

Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan 

Gedung Hijau dan   Permen PUPR Nomor 

21/PRT/M/2021 tentang Penilaian Kinerja 

Bangunan Gedung Hijau, masyarakat luas 

akan mendapat manfaat dan maslahat dari 

pembangunan bangunan gedung yang tidak 

hanya mengutamakan aspek teknis 

keselamatan, kesehatan, kenyamanan sesuai 

kriteria teknis yang berlaku, namun juga 

lebih efisien sumber daya serta selaras, 

serasi, dan harmonis dengan lingkungannya. 

 

Berdasarkan perumusan tujuan di atas, 

maka kegiatan PKM ini dipandang sangat sesuai 

dengan kebutuhan Kota Bandarlampung yang 

ingin memajukan kota dengan tanpa 

mengabaikan aspek lingkungan dan 

keberlanjutan.  Dapat disimpulkan manfaat dari 

kegiatan ini adalah:  

1. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi 

tepat guna yang dapat diterapkan dan 

diaplikaasikan langsung oleh insan SDM 

PUPR Kota Bandarlampung.  

2. Penguatan kelembagaan pemerintah Dinas 

PUPR sebagai leading sector pembinaan 

bangunan Gedung di Kota Bandarlampung. 

 

2.  Metode 

Mekanisme pelaksanaan kegiatan 

Diseminasi Peraturan terkait Green Building dan 

Greenship Assessment & Certification Sebagai 

Upaya Promosi Penerapan Sustainable Green 

Building ini terdiri dari tahapan sebagai berikut: 

1. Perancangan dan pengembangan materi 

diseminasi serta persiapan diseminasi yang 

dilaksanakan di sekretariat Program Studi 
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Program Profesi Insinyur (PSPPI).  Selain 

materi, juga didiskusikan metode 

pengukuran keberhasilan diseminasi berupa 

penilaian pre-test dan post-test.  

2. Kegiatan Diseminasi Peraturan terkait 

Green Building dan Greenship Assessment 

and Certification yang dilaksanakan di 

Kantor Dinas PUPR Kota Bandarlampung.  

Kegiatan utamanya adalah peningkatan 

wawasan terkait masalah climate change 

dan pembangunan berkelanjutan dan tren 

global terkait Green Building; serta 

peningkatan kemampuan dalam menilai 

parameter Green Building.  Kegiatan 

diseminasi akan  

 

Pelaksana kegiatan adalah PPPPI 

Universitas Lampung. Sedangkan mitra adalah 

Dinas PUPR Kota Bandarlampung.  Mitra 

bersama-sama dengan PSPPI Universitas 

Lampung akan bekerja sama dalam upaya 

penerapan Permen PUPR Nomor 

02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung 

Hijau dan Permen PUPR Nomor 21/PRT/M2021 

tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung 

Hijau pada gedung-gedung di Kota 

Bandarlampung. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Metode dan Hasil Evaluasi Kegiatan   

Untuk Untuk mengukur pencapaian 

kegiatan Diseminasi Peraturan terkait Green 

Building dan Greenship Assessment & 

Certification Sebagai Upaya Promosi Penerapan 

Sustainable Green Building, maka metode 

pelaksanaan evaluasi dilakukan dalam 2 tahap 

yaitu pre-test dan post-test (Costa, 2014): 

1. Pre-test di awal kegiatan dimaksudkan 

untuk mengukur pengetahuan dasar peserta 

mengenai masalah climate change, 

pembangunan berkelanjutan, trend global 

bangunan hijau, peraturan perundangan 

terkait bangunan hijau dan sertifikasi 

bangunan hijau berkelanjutan.   

2. Evaluasi akhir kegiatan berupa post-test 

ditujukan untuk mengukur pemahaman 

mengenai materi yang dipaparkan.   

 

Kuisioner yang dipergunakan untuk pre-

test dan post-test terdiri dari 5 pertanyaan, 

dengan hasil peningkatan pengetahuan seperti 

diperlihatkan oleh Tabel 1 di bawah ini.  Dari 

tabel diketahui bahwa peningkatan pemahaman 

yang diraih oleh peserta adalah sangat signifikan.   

 

Tabel 1.  Evaluasi Peningkatan Pemahaman 

Nilai Pre-test 
Post-

test 

0 10 0 

2 20 0 

4 30 0 

6 20 0 

8 10 60 

10 10 40 

Jumlah 100 100 

Rata-

rata 
4,6 8,8 

  

4. Hasil Luaran Kegiatan 

Kegiatan PKM ini sebagai sarana 

diseminasi teknologi tepat guna, meningkatkan 

keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan 

lahan pekarangan, dan mengembangkan kegiatan 

ekonomi produktif keluarga untuk mencapai 

tujuan kemandirian dan ketahanan pangan.  Oleh 

sebab itu capaian luaran dari kegiatan 

pemberdayaan ini berupa: 

1. Publikasi pada jurnal dan prosiding ber-

ISBN serta telah dipresentasikan pada 

Senapati 2021.  

2. Publikasi pada media social Facebook dan 

repository Universitas Lampung termasuk 

video Kegiatan PKM. 

3. Peningkatan penerapan iptek yang ingin 

diraih berupa perbaikan manajemen 

pengelolaan gedung yang efisien energi, 

sumberdaya dan berkelanjutan. 

4. Perbaikan tata nilai masyarakat berupa 

peningkatan Kesehatan pengguna Gedung 

yang ingin diraih dengan menerapkan 

konsep GHB.    
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5. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Bangunan gedung menyumbang pemanasan 

global dan perubahan iklim.  Untuk itu 

penerapan Green Building sudah saatnya 

menjadi perhatian di Universitas lampung, 

selain untuk keberlanjutan juga untuk 

efisiensi operasi bangunan.  

2. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, 

terjadi peningkatan pemahaman peserta 

setelah webinar sebesar 48%, dengan 

peningkatan nilai rata-rata sebesar 4,2 poin.   

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka 

disarankan adanya tindak lanjut berupa terbitnya 

kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar 

Lampung untuk penerapan Permen PUPR Nomor 

02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung 

Hijau dan Permen PUPR Nomor 21/PRT/M2021 

tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung 

Hijau pada gedung-gedung di Kota 

Bandarlampung. 
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HARAPAN MELALUI PELATIHAN TEKNOLOGI VERTIKAL GARDEN WORM 

COMPOSING BARREL 

Irianti, Laksmi1*, Kustiani Ika2 , Purba, Aleksander3*, Arifaini, Nur4  

 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung, Bandar Lampung 
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Abstrak 
Kampung Agrowidya Wisata Sinar Harapan merupakan salah satu daerah pertanian perkotaan di pinggiran Kota 

Bandar Lampung.  Kampung ini menghadapi masalah alih fungsi lahan, ketersediaan air irigasi serta limbah hasil 

pertanian.  Untuk mengatasi permasalahan ini, maka perlu dilakukan upaya optimalisasi pemanfaatan lahan dan 

sumberdaya yang tersedia, salah satunya adalah dengan sistem pertanian pekarangan (urban farming) yang 

dikombinasikan dengan sistem pengolahan sampah organik berupa teknologi tepat guna Tong Tanam Vertikal dan 

Komposter Cacing (Vertical Garden Worm Composting Barrel).  Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini 

bertujuan membantu Kelompok Wanita Tani (KWT) Harapan Kita untuk dapat membuat sistem tong tanam vertikal, 

mampu menerapkan metode pertanian perkotaan secara vertikal serta mampu menjalankan kegiatan agrowidya wisata 

dengan lebih professional.  Adapun tahapan dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan: perancangan dan 

pembuatan sistem tong tanam vertikal dan komposter cacing di Laboratorium Hidrolika Fakultas Teknik Universitas 

Lampung; dilanjutkan dengan pelatihan pembuatannya serta pelatihan bagaimana menjalankan kegiatan agrowidya 

wisata di lokasi Kampung Agrowidya Wisata Sinar Harapan.  Peserta adalah 20 orang anggota KWT dan 

dilaksanakan sepanjang Mei - Oktober 2021.  Hasil kegiatan dinilai melalui Metode Pre-test dan Post-Test, dimana 

hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan.  Melalui kegiatan ini, diharapkan Kampung 

Agrowidya Wisata Sinar Harapan mampu menjadi desa yang berkelanjutan serta berketahanan pangan. 

 

Kata kunci: Pertanian Vertikal, Urban Farming, Vertical Garden Worm Composting Barrel 

 

 

1.  Pendahuluan 

Permasalahan yang Dihadapi Mitra  

Kampung Agrowidya Wisata Sinar Harapan 

berada di pinggiran Kota Bandarlampung 

berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan.  

Kampung ini merupakan daerah pertanian yang 

tersisa di pinggiran kota dan terpilih sebagai 

Kampung Agrowidya Wisata Program TP4K (Tim 

Percepatan Pembangunan Pertanian Perikanan dan 

Kehutanan) dan Sentra Pertanian Polivalen 

berbasis Urban Farming.  Dengan konsep 

optimalisasi pekarangan, kegiatan pertanian hulu-

hilir, berdaya saing, memiliki motif sosial-edukatif-

profit dan bertujuan kesejahteraan masyarakat, 

kampung ini dikembangkan sebagai Lorong Hijau 

Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Edukasi berbasis 

Pertanian dan Kesehatan.   

Terdapat tantangan dalam mempertahankan 

kegiatan pertanian di perkotaan (urban farming) 

yang harus dicarikan solusinya.  Permasalahan 

tipikal daerah pertanian di pinggiran kota adalah 

ketersediaan air irigasi yang makin berkurang 

kualitas dan kuantitasnya akibat keterbatasan 

sarana dan prasarana irigasi, pencemaran, serta 

ketidakstabilan iklim dan cuaca.  Ancaman lain 

pertanian di wilayah ini adalah alih fungsi lahan 

pertanian menjadi pemukiman/perumahan sebagai 

konsekuensi dari lokasinya yang dipinggiran Kota 

Bandar Lampung.     

Masalah lain yang dihadapi adalah limbah 

hasil pertanian.  Salah satu contohnya adalah 
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limbah jerami padi.  Perbandingan produksi gabah-

jerami adalah 1:1, sedangkan untuk gabah-sekam 

1:0,24.  Berarti setiap kali panen di kampung ini, 

diperkirakan produksi jerami adalah 3,284.4 ton 

dan sekam adalah 788.3 ton.    

Pertanian perkotaan dengan sistem pertanian 

vertikal (vertical garden) adalah salah satu upaya 

yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kondisi 

ketersediaan air bagi lahan pertanian dan 

keterbatasan lahan.  Dengan sistem ini, 

pemanfaatan sumber daya alam dan lahan 

pekarangan dapat dioptimalkan karena sistem ini 

hemat air dan ramah lingkungan (freakofnatural, 

2019).  Sistem pertanian vertikal juga merupakan 

solusi dari masalah terkait lainnya seperti kualitas 

fisik atau kesuburan tanah yang menurun akibat 

pencemaran limbah industri, pupuk kimia buatan, 

praktek budidaya yang salah, erosi, dan 

pembangunan yang tidak ramah lingkungan.  

Sistem pertanian vertikal juga merupakan jawaban 

dari permasalahan yang timbul dari pertumbuhan 

tanaman sangat tergantung pada iklim, pasar hasil 

pertanian yang tidak terstruktur, serta tuntutan 

masyarakat yang makin terdidik akan kebutuhan 

pangan yang bernutrisi dan sehat.  Sistem pertanian 

vertikal ini dapat dikombinasikan dengan sistem 

pengolahan sampah organik yang memanfaatkan 

cacing sebagai pengurai berupa Teknologi Vertical 

Garden Worm Composting Barrel (eartheasy, 

2019) 

Berdasarkan uraian di atas serta dengan 

mempertimbangkan rencana strategis yang 

ditetapkan oleh Kelompok Tani Kampung 

Agrowidya Wisata Sinar Harapan untuk 

memusatkan usaha dalam pengolahan hasil dan 

penunjang agribisnis yang berorientasi sistem 

pertanian perkotaan dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan sumberdaya yang ada, sistem 

pertanian vertikal dimungkinkan cocok untuk 

diterapkan di sini.  Hal ini didukung oleh 

masyarakat petani di kampung ini yang aktif 

merespon teknologi yang bersifat optimalisasi 

pekarangan.  Selain itu juga, dengan adanya 

Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di 

bidang pertanian baik on-farm maupun off-farm 

sangat mendukung upaya sosialisasi paket 

teknologi.  Sehingga teknologi yang ditawarkan 

dapat diadopsi dan diterapkan secara bersama-sama 

dan berkelompok secara berkelanjutan. 

 

Tujuan dan Manfaat Kegiatan 

Berdasarkan permasalahan dan rumusan 

solusi di atas, kegiatan PKM ini bertujuan untuk: 

1. Menjadi sarana implementasi teknologi tepat 

guna maupun hasil penelitian di tingkat desa; 

2. Meningkatkan keterampilan keluarga dan 

masyarakat dalam pemanfaatan lahan 

pekarangan di perkotaan untuk budidaya, buah, 

sayuran dan tanaman obat keluarga (toga); 

3. Memenuhi kebutuhan konsumsi sayuran dan 

buah yang menunjang gizi keluarga serta 

masyarakat secara lestari dalam suatu kawasan; 

4. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif 

keluarga sehingga tujuan kemandirian dan 

ketahanan pangan serta ekonomi dapat diraih; 

dan 

5. Menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan 

sehat secara mandiri. 

Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah:  

1. Mengatasi masalah keterbatasan lahan pertanian 

dan ketersediaan air akibat alih fungsi lahan 

pertanian dan berkurangnya kualitas dan 

kuantitas air pertanian.    

2. Menghasilkan alternatif metode pertanian yang 

intensif dengan mengoptimalkan pemanfaatan 

lahan pekarangan dan manipulasi kondisi 

lingkungan namun ramah lingkungan, murah 

dan efisien. 

3. Dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah 

tangga maupun bernilai ekonomi (menghasilkan 

pemasukan sampingan dari hasil penjualan 

komoditas hortikultura). 

4. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dapat diterapkan dan diaplikasikan langsung 

oleh anggota KWT yang pada akhirnya dapat 

dipergunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraaan keluarganya. 

 

2.  Bahan dan Metode 

Kegiatan yang akan diseminasi merupakan 

sistem budidaya sayuran berbasis vertikultur.  

Berikut ini adalah bahan, alat dan prosedur 

pembuatannya serta metode pelaksanaan kegiatan. 
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Bahan, Alat dan Prosedur Pembuatan 

Bahan dan Alat: 

1. Barrel/tong Kapasitas 250 liter (minimal) 

2. Pipa PVC Ǿ15cm panjang 120 cm 

3. Penutup paralon dan shock sesuai ukuran 

pipa  

4. Dop  

5. Penyangga kerangka kayu atau besi 

 

Peralatan: 

1. Gerinda 

2. Bor 

3. Hole saw 

4. Jigsaw/gergaji   

5. Torch 

6. Kayu 
 

Adapun proses pembuatan vertical garden 

worm composting barrel adalah sebagai berikut: 

1. Pilih tong yang bersih  

Dapatkan tong plastik food grade bekas.  

Kalau tong bekas bahan kimia, bersihkan 

residu dengan seksama karena akan digunakan 

untuk menanan tanaman pangan. 

2. Buat kantong 

Tandai dan buat celah di samping dengan 

gergaji.  Jumlah celah tergantung ukuran tong 

dan jenis tanaman yang akan ditanam.  Buka 

celah dengan torch untuk melunakkan plastik, 

lalu selipkan kayu/botol sambil dipanaskan 

dan ditekan masuk hingga ukuran celah seperti 

yang diinginkan.   

3. Buat sistem komposting di tengah tong 

Potong pipa sedikit lebih tinggi dari tong, lalu 

lubangi di sepanjang sisinya dengan 

menggunakan bor. Lubang di tabung pipa 

berfungsi agar cacing bisa berpindah dari 

media kompos ke media tanam dan 

menyuburkannya.  Pada bagian bawah tong, 

buat lubang selebar ukuran pipa dengan 

menggunakan gergaji.  Pasang pipa, lalu 

bagian bawahnya diberi tutup.     

4. Buat penutup tong dan penutup pipa 

Buatkan tutup di atas tong dan tabung pipa 

untuk mencegah makhluk seperti tikus dan air 

hujan merusak sistem kompos cacing.  

5. Vertical garden worm composting barrel siap 

digunakan 

Letakkan tong di atas kerangka kayu/besi 

untuk memudahkan memanen kompos.  

Pertimbangkan lokasi dengan baik karena 

cukup berat untuk dipindahkan sesudahnya.  

Pilih lokasi yang cukup sinar matahari, namun 

tidak terlalu terik.    

6. Penanaman sistem vertikal 

Isi tong dengan media tanam, lalu tanami 

dengan jenis tanaman sesuai dengan 

keinginan.  Letakkan juga cacing untuk 

mengurai kompos dan menyuburkan media 

tanam.  Di tengah pipa, masukkan sisa 

makanan/dapur organik sebagai makanan 

cacing.   

Dapat pula ditambahkan sistem penyiraman 

otomatis, apabila perlu.  

  

7. Perawatan dan panen,  

Perawatannya cukup sederhana. Dari waktu ke 

waktu, tampung air licit dan siramkan kembali 

ke sistem.  Kompos juga dapat dipanen dan 

digunakan kembali untuk mengisi nutrisi ke 

sistem tong.  Panen sayuran umumnya dapat 

dilakukan setelah satu bulan setelah bibit di 

pindahkan ke dalam sistem tong (usia semai 

dua minngu).    

8. Pertahankan 

Sistem ini bisa di mana saja, baik untuk sistem 

tanam di atas atap ataupun untuk manula 

karena tidak ada penyiangan dan tidak perlu 

membungkuk.   
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Gambar 1.  vertical garden worm composting 

barrel siap digunakan 

Metode dan Tahapan Kegiatan 

Mekanisme pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan initerdiri dari tahapan sebagai 

berikut: 

1. Perancangan dan pengembangan instalasi 

sistem vertical garden worm composting 

barrel 

Metode yang digunakan dalam kegiatan 

ini adalah diskusi, proses rekayasa desain 

instalasi sistem barrel dan pembuatan 

modelnya di Laboratorium Hidrolika 

Jurusan Teknik Sipil Unila.   

2. Persiapan pelatihan di Kampung 

Agrowidya Wisata Sinar Harapan 

Merupakan kegiatan mengembangkan 

materi pelatihan pembuatan instalasi 

sistem pertanian perkotaan metode vertikal 

dan pengolahan sampah organik dengan 

menggunakan cacing.  Dikembangkan 

juga materi terkait penyelenggaraan 

kegiatan agrowisata yang professional dan 

berkelanjutan.  Metode yang dipergunakan 

dalam mengembangkan materi kegiatan 

adalah diskusi antara anggota team. 

 

 
Gambar 2.  Tahapan perancangan dan 

pengembangan sistim tanam vertikal 

  

3. Pelatihan terdiri dari: 

- Pelatihan instalasi sistem vertical 

garden worm composting barrel di 

Kampung Agrowidya Wisata Sinar 

Harapan 

- Pelatihan pertanian tanaman 

hortikultura dengan sistem vertical 

garden dan pelatihan pengolahan 

kompos yang dihasilkan dari poin 

nomor tiga di atas 

- Pelatihan penyelenggaraan agrowidya 

wisata yang kreatif, edukatif dan 

profesional. 

Pelatihan berupa praktik langsung cara 

instalasi sistem tong tanam, cara menanam 

vertical di tong, cara membuat kompos 

serta cara menyelenggarakan kegiatan 

agrowisata.    

 
Tim Pelaksana dan Mitra 

Tim pelaksana kegiatan PKM terdiri dari 

4 (empat) orang dosen dari Program Studi 

Teknik Sipil dan Program Studi Program 

Profesi Insinyur Universitas Lampung.  Selain 

itu, tim juga dibantu oleh 2 (dua) orang teknisi 

serta melibatkan 3 (tiga) orang mahasiswa.   
Kelompok Wanita Tani (KWT) Harapan 

Kita adalah sasaran utama dalam pengembangan 

kegiatan optimalisasi pertanian pekarangan 

pertanian perkotaan dengan sistem vertikal garden 

worm composting barrel.  Hal ini bertujuan untuk 
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memotivasi KWT untuk memiliki kegiatan yang 

positif dan bernilai jual sehingga dapat membantu 

keuangan rumah tangga dan menghemat uang 

belanja.  Dengan demikian tujuan meningkatkan 

kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat 

tercapai.    

Setelah pelatihan instalasi dan pelatihan 

pertanian vertikal garden worm composting 

barrel, KWT berkewajiban memanfaatkan dan 

memelihara sistem vertikal yang dibagikan dan 

tidak diperkenankan untuk dipindahtangankan 

kepemilikannya setidaknya selama 5 (lima) 

tahun.  Dalam pemanfaatannya, Penyuluh 

Pertanian Lapangan (PPL) akan mendampingi.     
 

3. Hasil dan Pembahasan 
Metode dan Hasil Evaluasi Kegiatan   

Untuk mengukur pencapaian kegiatan 

Pemberdayaan Kelompok Tani Kampung 

Agrowidya Wisata Sinar Harapan melalui 

Pelatihan Teknologi Vertical Garden Worm 

Composting Barrel, maka metode pelaksanaan 

evaluasi dilakukan dalam 3 tahap yaitu: 

1. Evaluasi pada awal kegiatan berupa pre-test 

untuk mengukur pengetahuan dasar peserta 

mengenai potensi pemanfaatan pekarangan 

untuk pertanian perkotaan dan potensi 

pemanfaatan sistem Vertical Garden Worm 

Composting Barrel dalam mengoptimalkan 

pemanfaatan lahan dan air serta 

mengoptimalkan kualitas dan kuantitas hasil 

pertanian hortikultura. 

2. Evaluasi akhir kegiatan berupa post-test untuk 

mengukur pemahaman mengenai materi yang 

dipaparkan dan praktek langsung (Costa, 

2014). 

3.  Kunjungan pasca-kegiatan dan publikasi di 

media sosial.   

 

Kuisioner yang dipergunakan untuk pre-test 

dan post-test terdiri dari 10 pertanyaan, dengan 

hasil peningkatan pengetahuan seperti 

diperlihatkan oleh Tabel 1 di bawah ini.  Dari tabel 

diketahui bahwa sebelum paparan khalayak sasaran 

memiliki pemahaman yang rendah mengenai 

metode Vertical Garden Worm Composting Barrel.   

Setelah kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman 

di kelompok sasaran sebesar 51% mengenai 

pemanfaatan pertanian pekarangan dengan metode 

hidroponik dan rumah hijau, dengan peningkatan 

nilai rata-rata sebesar 2.5 poin. 

Tabel 1.  Evaluasi Peningkatan Pemahaman 
Nilai Pre-test Post-test 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

2 1 0 

3 2 0 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

5 

6 

4 

0 

Jumlah 20 20 

Rata-rata 4,95 7,45 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Kegiatan di lapangan 

 

Setelah kegiatan pelatihan, maka kunjungan 

lanjutan pasca-pelatihan juga dilakukan untuk 

memonitoring pemanfaatan tong tanam vertikal 

dan pengomposan oleh anggota KWT Harapan 

Kita.  Beberapa peserta pelatihan juga mengunggah 

kegiatan ini melalui media social seperti facebook. 

sayurannya.    Selain monitoring dan evaluasi 

internal Tim PKM, kegiatan ini juga dimonitor dan 

dievaluasi oleh Tim dari LPPM Universitas 

Lampung.  
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Gambar 4.  Kunjungan evaluasi pasca pelatihan 

             

 

Hasil Luaran Kegiatan 

Kegiatan PKM ini sebagai sarana diseminasi 

teknologi tepat guna, meningkatkan keterampilan 

masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan, 

dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif 

keluarga untuk mencapai tujuan kemandirian dan 

ketahanan pangan.  Oleh sebab itu capaian luaran 

dari kegiatan pemberdayaan ini berupa: 

5. Publikasi pada jurnal dan prosiding ber-ISBN 

serta telah dipresentasikan pada Senapati 

2021.  

6. Publikasi pada media social Facebook dan 

repository Universitas Lampung termasuk 

video Kegiatan PKM. 

7. Peningkatan daya saing, penerapan iptek dan 

tata nilai: 

- Perbaikan sistem   pemanfaatan   

pekarangan/pertanian perkotaan yang 

menggabungkan budidaya sayuran dengan 

pengomposan. 

- Modifikasi tong tanam dan komposter 

dapat meningkatkan nilai tambah barang 

dan berpotensi untuk dijual. 

- Tampilan tong vertikal yang rapi menjadi 

daya tarik agrowidya wisata. 

- Berpotensi meningkatkan ketentraman & 

kesehatan karena sistem ini merupakan 

solusi atas permasalahan ketersediaan 

lahan dan air irigasi untuk ketahanan 

pangan masyarakat serta menyelesaikan 

masalah persampahan.  

- Produk inovasi berupa teknologi tepat guna 

sederhana yang mampu dibuat, 

dioperasikan dan dipelihara oleh 

masyarakat petani secara mandiri. 

 

4.  Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Ditengah  tantangan  menghadapi  alih  

fungsi  lahan  dan  keterbatasan  

ketersediaan sumberdaya air pertanian, 

terdapat potensi Kampung Sinar Harapan 

berkembang sebagai daerah Agro Widya 

Wisata. 

2. Salah satu metode pertanian perkotaan 

adalah dengan memanfaatkan lahan 

pekarangan dengan metode budidaya Vertikal 

Garden Worm Composting Barrel yang 

mengkombinasikan budidaya sayuran dan 

pengomposan. 

3. Material untuk Vertikal Garden Worm 

Composting Barrel mudah didapat dengan 

harga yang tidak mahal serta mudah 

pembuatan instalasi sistemnya. 

4. Anggota KWT Harapan Kita sangat 

antusias dengan potensi Vertikal Garden 

Worm Composting Barrel dalam pemanfaatan 

pekarangan untuk pertanian perkotaan serta 

berminat untuk menggunakannya baik untuk 

kepentingan rumahtangga maupun untuk 

dikomersialkan menjadi salah satu produk 

usaha KWT. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka 

disarankan bahwa: untuk mengembangkan potensi 

Vertikal Garden Worm Composting Barrel sebagai  

produk  pertanian  dan perikanan  bernilai 

ekonomi, KWT masih membutuhkan bantuan dan 

bimbingan baik dalam produksi maupun 
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pemasarannya.   Untuk itu disarankan agar KWT 

bekerjasama dengan PPL mencari terobosan 

kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk 

mengembangkan potensi ini. 
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Abstrak  
Memasuki masa-masa persaingan global pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah terus 

meningkatkan kompetensi tenaga kerja supaya memiliki kualitas yang bisa bersaing secara global. Salah satu 

fokus kerja  di pemerintahan Jokowi dan Amin Ma’ruf pada periode kedua pada 2019-2024 akan terus 

melanjutkan pembangunan infrastruktur. Menurut Presiden, infrastruktur tersebut akan menghubungkan 

kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses kekawasan wisata, meningkatkan lapangan 

kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Ditegaskan bahwa sesuai UU No 2 tahun 

2017 nantinya setiap pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja kontruksi bisa dikenakan sanksi hukum jika 

mempekerjakan tukang tidak memiliki seritifikasi. Desa Kalisari Natar Lampung Selatan terdapat lebih dari 20 

kepala keluarga yang berprofesi sebagai Tukang Bangunan. Kelompok tukang tersebut tidak mendapatkan 

edukasi tentang pembangunan rumah sederhana yang baik. Tukang yang bekerja harus mempunyai sertifikat 

untuk itu perlu adanya edukasi tambahan terkait pengerjaan bangunan yang baik dan benar. Kegiatan 

pelatihan ini dilakukan guna menggali kesadaran para peserta akan pentingnya pelatihan dan sertifikasi guna 

meningkatkan keterampilan dan keahlian. Pada saat arahan dalam pekerjaan diberikan materi pekerjaan yaitu 

pembuatan pondasi, dinding, kolom dan rangka atap serta pengertian mengenai pentingnya penerapan  

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)untuk membantu memperoleh sertifikasi keahlian tukang. 

 

Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Konstruksi, Rumah Layak Huni, Sertifikasi Keahlian 

Tukang. 

 

 

1. Pendahuluan  
Memasuki masa-masa persaingan global 

pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), 

pemerintah terus meningkatkan kompetensi 

tenaga kerja supaya memiliki kualitas yang bisa 

bersaing secara global. Untuk itu, pemerintah 

akan memberikan sertifikasi pada para pekerja di 

Indonesia.  

Salah satu fokus kerja di pemerintahan 

Jokowi dan Amin Ma’ruf pada periode kedua 

pada 2019-2024 akan terus melanjutkan 

pembangunan infrastruktur. Menurut presiden, 

infrastruktur tersebut akan menghubungkan 

kawasan produksi dengan kawasan distribusi, 

mempermudah akses kekawasan wisata, 

meningkatkan lapangan kerja baru, serta 

mengakselerasi nilai tambah perekonomian 

rakyat. 

Ditegaskan bahwa sesuai UU No.2 tahun 

2017 nantinya setiap pengguna jasa dan penyedia 

jasa tenaga kerja kontruksi bisa dikenakan sanksi 

hukum jika mempekerjakan tukang tidak 

memiliki seritifikasi. Kemudian tingginya 

kegiatan infrastruktur di Indonesia sejak sampai 

2017 di tandai dengan terus naiknya anggaran 

pembangunan.  

Pembangunan infranstruktur perlu 

didukung dengan adanya tenaga ahli dan tenaga 

terampil, Masih banyak tenaga terampil yang 

dibutuhkan dan perlunya keterampilan serta 

wawasan yang baik dan benar. Desa Kalisari 

Natar Lampung Selatan sebagian besar keluarga 

berprofesi sebagai tukang bangunan, banyaknya 

tukang yang tidak mengetahui syarat pekerjaan 

bangunan layak huni dan belum mendapatkan 

edukasi mengenai tukang yang dapat 

disertifikasi. Kurang terampilnya tenaga kerja 

akan memepengaruhi kelancaran pekerjaan dan 

sangat merugikan semua pihak seperti misalnya 

pemilik, kontraktor, konsultan maupun tenaga 

mailto:siti.ofrial@eng.unila.ac.id
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kerja beserta keluarganya 

(www.safetyshoe.com). 

Dalam pembangunan suatu projek 

pekerjaan, pekerja harus memperhatikan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang 

berlaku, mereka harus bisa melindungi diri dari 

segala kemungkinan kecelakaan kerja 

dilapangan, hal ini menjadi sangat penting karena 

banyak tukang yang abai dan tidak 

mengindahkan peraturan K3 tersebut. Tukang 

dituntut terampil dalam pekerjaannya sebab 

untuk bekerja dalam pembangunan infranstruktur 

akan memiliki resiko tinggi untuk banyak pihak. 

Menurut Novianto dkk (2016) K3 berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap kinerja pekerja 

konstruksi. Pekerjaan konstruksi yang 

menerapkan K3 secara disiplin memiliki 

pengaruh yang baik terhadap tenaga kerja dan 

pelaksanaan pekerjaan tersebut.  Sering kita 

mendengar rumah roboh, jembatan putus dan 

hancur dst hal ini termasuk kelalaian dan kurang 

terampilnya pekerja. 

Agar tetap menjamin kualitas para tenaga 

kerja konstruksi di tengah masa pandemic 

Direktur Jenderal Bina Konstruksi mengeluarkan 

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi 

Nomor 17/SE/Dk/2020 tentang Pedoman 

Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi 

Dalam Periode Normal Baru. Pembinaan 

kompetensi harus tetap berjalan di tengah masa 

pandemi dengan tetap memperhatikan protokol 

kesehatan dan meminimalisir potensi penularan 

Covid-19. 

Pengabdian ini dilakukan untuk 

mengedukasi masyarakat khususnya yang 

berprofesi sebagai tukang dan memberikan 

gambaran bagaimana cara pembuatan bangunan 

rumah sederhana layak huni yang benar, mulai 

dari tatacara pengerjaan awal, pekerjaan struktur 

berupa pondasi hingga kolom serta pekerjaan 

tambahannya sampai atap, kemudian pentingnya 

kesadaran tukang sebagai pekerja dalam 

mematuhiperaturan K3 yang berlaku,dan sebagai 

persiapan menghadapi sertifikasi tukang terampil 

yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. 

1.1. Permasalahan mitra 

Pada Desa Kalisari Natar Lampung 

Selatan terdapat lebih dari 20 kepala keluarga 

yang berprofesi sebagai tukang bangunan. 

Kelompok tukang tersebut tidak mendapatkan 

edukasi tentang pembangunan Rumah sederhana 

yang baik. Masyarakat yang dijadikan mitra 

adalah yang berprofesi sebagai tukang, Tukang 

dituntut terampil dalam pekerjaannya sebab 

untuk bekerja dalam pembangunan infranstruktur 

akan memiliki resiko tinggi untuk banyak pihak. 

Sering kita mendengar rumah roboh, jembatan 

putus dan hancur dst hal ini termasuk kelalaian 

dan kurang terampilnya pekerja. Pengabdian ini 

dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi 

sertifikasi tukang untuk mendapatkan Sertifikat 

Terampil. Tukang yang bekerja harus 

mempunyai sertifikat untuk itu perlu adanya 

edukasi tambahan terkait pengerjaan bangunan 

yang baik dan benar, maka akan sangat 

membantu jika pengabdian ini dilaksanakan.  

 

1.2. Tujuan kegiatan 

Tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Memberikan sosialisasi dan 

pendampingan tentang pembuatan rumah 

sederhana layak huni yang baik dan benar 

. 

2. Mengedukasi dan memberi informasi 

masyarakat tentang pentingnya terampil 

dan mematuhi K3 

3. Membantu Masyarakat dalam 

menghadapi sertifikasi Tukang Terampil. 

4. Memberikan gambaran lapangan tentang 

kesalahan dalam pengerjaan konstruksi 

bangunan, dampak dan bagaimana 

pemecahan masalahnya. 

 

1.3. Manfaat kegiatan 
 Manfaat Bagi Masyarakat dalam kegiatan 

ini adalah : 

1. Mewujudkan dan menjadikan tenaga 

terampil berkualitas 

2. Meningkatkan pengetahuan terkait ilmu 

konstruksi pembangunan  

3. Membantu meningkatkan taraf kehidupan 

kelompok tukang 

4. Memiliki banyak Tenaga Terampil yang 

siap bekerja dilapangan. 

 

 

 

http://www.safetyshoe.com/
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2. Bahan dan Metode 
 

 
 

Gambar 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan 

2.1. Tahap persiapan 

 Tahap persiapan dilaksanakan selama satu 

bulan yaitu dengan melakukan kesepakatan 

kerjasama mitra dengan Kelompok Tukang Desa 

Kalisari Natar, Lampung sebagai pembukaan dan 

perkenalan dengan kelompok Tukang dengan 

tetap mematuhi protocol kesehatan sebagai 

sasaran kegiatan, mempersiapkan flyer atau 

pamplet yang akan di sebarkan.  

2.2. Tahap pelaksanaan 

 Kegiatan ini dilaksanakan selama  empat 

bulan dengan pembekalan sebelum acara  setiap 

bulannya dengan sasaran berprofesi sebagai 

tukang Adapun masing-masing kegiatan akan 

dilaksanakan seperti dibawah ini : 

1. Introduksi Pemahaman akan proses 

pembuatan Rumah Sederhana Layak 

Huni.  

2. Pembekalan dan Diskusi 

 Tahap pembekalan bertujuan untuk 

mengedukasi mitra ,diskusi yang dilakukan 

mengenai projek apa saja yang telah mereka 

kerjakan, berapa tahun pengalaman kerja, 

kendala apa saja yang biasa mitra temui 

dilapangan. Kegiatan ini juga diisi dengan 

diskusi dan tanya jawab untuk mengetahui 

antusias peserta terhadap pemaparan materi. 

Akhir dari tahap ini adalah dengan kembali 

menggunakan kuisioner untuk mengetahui 

seperti apa pemahaman peserta akan materi yang 

telah disampaikan. 

3. Kunjungan ke projek yang sedang 

berjalan 

 Tahapan ini dimaksudkan agar peserta 

dapat mengetahui secara langsung mana 

bagian yang salah dalam pengerjaan dan 

yang benar serta berinteraksi langsung 

dengan lapangan atau medan kerja para 

peserta mitra. 

 
2.3. Tahap evaluasi 

 Indikator keberhasilan dari kegiatan ini 

dapat dilihat dari hasil jawaban kuisoner yang 

telah diberikan sebelum pembekalan dan setelah 

pembekalan dengan tingkat keberhasilan 75%, 

serta pertanyaan yang sama dengan teknik 

wawancara dengan tingkat keberhasilan 75%. 

2.4. Partisipasi mitra 

 Pihak yang terlibat serta uraian 

partisipasinya dalam pengabdian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 1. Partisipasi mitra 

No Instansi 

Terkait 

Pengabdian 

Partisipasi 

1. Kelompok 

Tukang Desa 

Kalisari  

▪ Sebagai sasaran 

pengabdian 

▪ Sebagai penyedia ruang 

atau tempat 

berkumpulnya peserta 

sosialisasi dan diskusi  

▪ Sebagai pengumpul 

massa kegiatan  

  Partisipasi mitra pada kegiatan ini seperti 

sudah dijelaskan pada tahapan pelaksanaan 

adalah dengan mengisi kuisioner pra dan pasca 

pembekalan dengan pertanyaan seputar 

pengetahuan Pembangunan Rumah Layak Huni, 

Rancangan Evaluasi akan dibuat dengan target 

sasaran dengan keberhasilan 75%, serta untuk 

keberlangsungan Program ini akan dilaksanakan 
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diberbagai desa yang mempunyai Kelompok 

Tukang dan berlokasi di daerah Lampung . 

3. Hasil dan Pembahasan 

 Menurut UU 1 tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(PKP) Pasal 24 huruf A, rumah layak huni 

adalah rumah yang memenuhi persyaratan 

keselamatan bangunan, kecukupan minimum 

luas bangunan, serta kesehatan penghuni. 

Dengan kata lain, rumah layak huni harus 

memiliki struktur konstruksi yang kuat, luas 

bangunan yang ideal, sanitasi yang baik, 

serta ketersediaan suplai air bersih di rumah 

tersebut. 

 Secara umum, rumah tidak layak huni 

(RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi 

persyaratan rumah layak huni, di mana 

konstruksi bangunannya tidak handal, 

luasnya tidak sesuai standar per orang di 

dalamnya, dan tidak menyehatkan bagi 

penghuninya dan/atau membahayakan bagi 

penghuninya. 

 Jika dijabarkan, kriteria rumah tidak 

layak huni adalah sebagai berikut: 

- Rumah dengan konstruksi bangunan yang 

membahayakan 

- Luas ruang yang kurang dari 9 m² per orang 

- Kurangnya pencahayaan alami (remang- 

remang atau gelap pada siang hari) 

- Sirkulasi udara yang tidak baik (ventilasi 

kurang atau tidak ada ventilasi) 

- Kelembaban yang tinggi 

- Terletak di daerah yang membahayakan 

- Tidak adanya suplai air bersih, atau 

belum/tidak adanya air yang memenuhi 

standar 

- Sanitasi buruk 

 

 

 

Gambar 2. Persyaratan rumah layak huni  

 Pelatihan tukang dihadiri oleh 

beberapa kepala keluarga yang berprofesi 

sebagai tukang bangunan , namun pada 

pengabdian kali ini tidak terlalu banyak 

anggota keluarga yang dapat mengikuti 

kegiatan pengabdian dikarenakan wabah 

Covid-19 yang sedang marak pada bulan Juli 

saat pelatihan dilaksanakan. 

 Kegiatan ini sangat penting guna 

menggali kesadaran para peserta akan 

pentingnya pelatihan dan sertifikasi guna 

meningkatkan keterampilan dan keahlian 

juga mendorong pihak lain untuk 

mencanangkan kembali kegiatan serupa 

dilain waktu.  
 Peserta umumnya sudah paham dengan 

materi yang diberikan, namun beberapa 

pekerjaan pengerjaan bangunan biasa mereka 

lakukan tidak sesuai dengan step-step pengerjaan 

yang baik dan benar. Contohnya dalam 

pembuatan pondasi bangunan, pondasi 

merupakan dasar bangunan yang tentunya harus 

memiliki ketahanan dan kekuatan dalam 

menopang bangunan diatasnya, tukang bangunan 

terkadang hanya menghampar pasir tanpa 

menggali tanah yang akan dijadikan pondasi, hal 

ini akan membuat bangunan tidak kokoh dsb. 

Berikut ini adalah beberapa foto dokumentasi 

kegiatan pelatihan yang diberikan pada salah satu 

lokasi rumah yang sedang dibangun . 
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Gambar 3. Memberikan arahan dan pengecekan 

pekerjaan tukang 

 Pada saat arahan dalam pekerjaan 

diberikan materi pekerjaan yaitu pembuatan 

pondasi, dinding, kolom dan rangka atap. Pekerja 

bangunan di Indonesia pada umumnya 

kompetensinya diperoleh secara  otodidak, 

belajar mandiri, belajar secara turun temurun dari 

pekerja bangunan pendahulunya. Para pekerja 

bangunan meniti karir bekerjanya dimulai dari 

kenek, tukang hingga menjadi kepala tukang, 

bahkan ada yang bisa menjadi mandor. Mereka 

tidak pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan 

secara khusus, apalagi uji kompetensi sehingga 

aspek K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 

sering diabaikan, maka pada kesempatan kali ini 

diberikan rompi dan helm proyek guna 

memperkenalkan K3 kepada tukang. 

Penerapan perencanaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3)  merupakan salah satu 

bagian utama perlindungan tenaga kerja sehingga 

proses kegiatan pembangunan berjalan dengan 

baik dan lancar, Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja pada semua pelaksanaan kegiatan proyek 

yang sedang berjalan. Perencanaan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja pada proyek konstruksi 

merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan 

pekerjaan suatu proyek dan sangat memberikan 

manfaat yang begitu besar bagi kebersamaan 

pembangunan bangsa, kesejahteraan bagi tenaga 

kerja dan masyarakat. 

 

  

 

Gambar 4. Kegiatan pengabdian yang dilakukan 

pada lokasi pembangunan  

Pada saat pelatihan, dilakukan pula 

pengisian kuisioner yang telah disiapkan dengan 

koresponden total berjumlah 10 orang. Hal yang 

ditanyakan berkaitan dengan pengetahuan tukang 

sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan ini. 

Terdapat inti 5 pertanyaan yaitu: 
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1) Pengetahuan Tukang sebelum dan 

sesudah pelatihan tentang Rumah yang 

Layak Huni  

2) Pengetahuan K3 pekerjaan konstruksi 

sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan  

3) Kepatuhan Menggunakan APD Tukang 

sebelum dan sesudah kegiatan  

4) Pengetahuan akan diadakan sertifikasi 

Tukang sebelum dan sesudah kegiatan 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Gambar 5. Foto bersama dengan peserta 

pelatihan tukang (a)(b) 

Tabel 2.  Tabel hasil kuisioner  

No Pertanyaan Iya Ragu-

ragu 

Tidak 

1. Apakah sebelumya 

anda sudah 

mengetahui tentang 

Syarat Pembangunan 

 2 8 

Rumah yang Layak 

Huni ? 

2. Apakah setelah 

kegiatan ini anda 

mengetahui tentang 

Syarat Pembangunan 

Rumah yang Layak 

Huni ? 

9 1  

3. Apakah sebelumya 

anda sudah 

mengetahui apa yang 

dimaksud dengan K3? 

 1 9 

4. Apakah setelah 

kegiatan ini anda 

mengetahui yang 

dimaksud dengan K3 ? 

10   

5. Apakah selama ini 

Anda telah 

mengenakan APD saat 

bekerja? 

 3 7 

6. Apakah sekarang 

Anda akan 

mengenakan APD saat 

bekerja? 

8 1 1 

7. Apakah sebelumya 

anda sudah 

mengetahui akan 

diadakan sertifikasi 

keahlian Tukang? 

 2 8 

8. Apakah setelah 

kegiatan ini anda 

mengetahui akan 

diadakan sertifikasi 

keahlian Tukang? 

9 1  

9. Apakah setelah 

mengikuti kegiatan ini 

anda termotivasi akan 

menerapkan K3 pada 

pekerjaan konstruksi? 

10   

10. Apakah setelah 

mengikuti kegiatan ini 

anda termotivasi 

melakukan pekerjaan 

konstruksi yang baik 

dan benar? 

8 2  

  

 Berdasarkan hasil kuisioner yang telah 

didapat, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ini bermanfaat dan berpengaruh pada 

peningkatan keahlian tukang pada lokasi kerja. 

Disamping itu, kegiatan pelatihan ini 

dimaksudkan untuk memberikan pengakuan atas 

kompetensi dan menggali sampai sejauh mana 
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pemahaman pekerja terhadap metode kerja 

pekerjaannya. 

 Diharapkan dengan kegiatan ini 

terpenuhinya tenaga tukang bangunan umum 

yang bersertifikat terampil dan diharapkan juga 

bertambahnya jumlah tenaga tukang konstruksi 

yang bersertifikat terampil. 

 Selain itu, Penulis berharap kegiatan ini 

dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, menjamin akan kualitas bangunan 

umum serta dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat khususnya Warga Desa Kalisari 

Natar Lampung Selatan. 

4. Kesimpulan 

 Desa Kalisari Natar Lampung Selatan 

memiliki masyarakat dalam jumlah yang cukup 

besar berprofesi sebagai seorang tukang. Namun, 

dari jumlah yang banyak ini belum satupun para 

tukang pernah memperoleh edukasi mengenai 

pembangunan rumah sederhana yang layak huni 

maupun peraturan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3). Padahal saat ini, pemerintah sudah 

menyaratkan bahwa bagi seorang tukang harus 

memiliki sertifikasi tukang yang terampil.  

 Pelatihan ini dihadiri para kepala keluarga 

yang berprofesi sebagai seorang tukang. Setelah 

dilakukan pelatihan, dibagikan kuesioner kepada 

para peserta pelatihan untuk mengetahui 

pemahaman yang diperoleh. Dari kuesioner 

tersebut diperoleh bahwa para tukang menjadi 

memperoleh informasi baru yang sebelumnya 

belum pernah mereka ketahui. Baik berupa syarat 

pembangunan rumah yang layak huni, 

pentingnya penerapan K3 dalam pekerjaan 

konstruksi. Sehingga para tukang mengetahui 

dan merasa terbantu untuk menghadapi 

sertifikasi keahlian tukang. 
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UPAYA ANTISIPASI BANJIR DI RT 05 KELURAHAN BERINGIN JAYA, KOTA 

BANDAR LAMPUNG 
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Abstrak  
Kelurahan Beringin Jaya merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Bandar Kecamatan Kemiling merupakan 

salah satu kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung. Kecamatan yang mempunyai luas 2424 hektar dengan 

populasi penduduk 70.491 jiwa ini diharapkan menjadi kawasan resapan Kota Bandar Lampung karena berada pada 

elevasi yang tinggi yaitu 290 mdpl RT.05 merupakan salah satu wilayah di kelurahan Beringin Jaya. Akan tetapi, 

beberapa tahun terakhir kawasan ini telah berkembang menjadi kawasan permukiman akibat meningkatnya kebutuhan 

bangunan dan perumahan untuk menampung penduduk yang berkembang pesat di Kota Bandar Lampung. Pada tahun 

2019 yang lalu, di beberapa titik menghadapi masalah banjir akibat curah hujan yang tinggi yang diakibatkan oleh 

kurangnya daerah resapan dan permasalahan sistem drainase.  Salah satu upaya penyelesaian permasalahan tersebut 

adalah dengan membuat sumur resapan. Konstruksi sumur resapan dikenal sebagai salah satu konstruksi yang dapat 

mengurangi dampak banjir karena fungsinya sebagai resapan tambahan. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan 

bahwa antusias masayarakat dalam kegiatan ini sangat positif meskipun terbatas dilakukan karena kondisi pandemi 

dengan tetap jaga jarak dan peserta terbatas. Hasil analisis permeabilitas menunjukkan bahwa kondisi tanah di lokasi 

kegiatan adalah lanau dengan nilai permeabilitas sebesar 0.000196 cm/ dtk. Dengan adanya sumur resapan di lokasi 

kegiatan dapat mengurangi limpasan permukaan maksimum sebesar 37,31 ltr/jam. Nilai ini akan sangat berarti jika 

seluruh warga dapat melaksanakan pembangunan sumur resapan di halaman rumah masing – masing secara kolektif 

sehingga dapat mengurangi dampak banjir secara signifikan. 

 

Kata kunci: Banjir, Keluarahan Beringin Jaya, Pendampingan Pembuatan Sumur Resapan 

 

1. Pendahuluan  

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota 

Propinsi Lampung, sebuah kota dengan luas 297,22 

km², serta populasi penduduk sebanyak 1.051.500 

jiwa (BPS 2019). Tingginya pertumbuhan dan 

mobilitas penduduk di Kota Bandar Lampung 

menimbulkan banyak masalah di Ibukota Propinsi 

Lampung ini. Kepadatan penduduk Kota Bandar 

Lampung per tahunnya mencapai 5.332 jiwa/km² 

dan tingkat pertumbuhan penduduk 1,74 % per 

tahun. Meningkatnya jumlah penduduk di kota 

Bandar Lampung yang cukup pesat, menyebabkan 

banyak terjadi perubahan tata guna lahan dan 

menimbulkan dampak negatif yang salah satunya 

adalah perubahan karakteristik hidrologis. 

Menurut data BPS tahun 2019, tingkat kepadatan 

penduduk di Kecamatan Kemiling telah mencapai 

2.908 jiwa/km2. Hal ini akan menyebabkan 

semakin luasnya kawasan kedap air (impervious) 

akibat pembangunan yang semula merupakan 

kawasan yang tidak kedap air (pervious.). Jika hal 

ini terus dibiarkan akan berakibat pada 

ketidakseimbangan lingkungan, karena 

berkurangnya peresapan akibat bertambahnya luas 

bangunan yang menutupi permukaan tanah. 

mailto:hendri@unimed.ac.id
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
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Gambar 1. Kondisi Jalan Tergenang Banjir di 

Wilayah Hilir 

 

Untuk itu Universitas Lampung melalui LPPM 

merasa sangat perlu untuk melakukan terobosan 

dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi 

kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan 

drainase sumur resapan yang berbasis konservasi 

dan ramah lingkungan sebagai salah satu alternatif 

penanganan banjir perkotaan.  

Konsep sumur resapan adalah air hujan yang 

jatuh sebelum menuju daerah aliran sungai akan 

diresapkan ke dalam tanah melalui sumur resapan 

sehingga dapat diketahui efektifitas dari sumur 

tersebut. Efektifitas sumur resapan telah diteliti 

dan terbukti sangat mempengaruhi peresapan hujan 

yang turun. Penelitian terdahulu didasarkan pada 

waktu turunnya hujan, kondisi permeabilitas tanah, 

diameter sumur resapan, serta penampang saluran 

yang masuk dan keluar dari sumur resapan. 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Perubahan Tata Guna Lahan 

Perubahan tata guna lahan merupakan 

penyebab utama banjir dibandingkan dengan 

yang lainnya. Perlu pula diketahui bahwa 

perubahan tata guna lahan memberikan 

kontribusi dominan kepada aliran permukaan 

(run-off). Hujan yang jatuh ke tanah airnya 

akan menjadi aliran permukaan di atas tanah 

dan sebagian meresap ke dalam tanah 

tergantung kondisi tanahnya. Suatu kawasan 

hutan bila diubah menjadi pemukiman maka 

yang terjadi adalah bahwa hutan yang bisa 

menahan run-off cukup besar diganti dengan 

pemukiman dengan resistensi run-off yang 

lebih kecil. Apabila kondisi tanahnya relative 

tetap, air yang meresap ke dalam tanah akan 

relatif tetap. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 

2 di bawah ini 

 

 
Gambar 2. Peningkatan debit puncak akibat 

perubahan tata guna lahan (Subarkah, 1980) 

 
2.2 Permeabilitas Tanah 

Koefisien permeabilitas tanah yaitu 

kemampuan tanah dalam melewatkan air per satuan 

waktu. Kedalaman efektif sumur resapan dihitung 

dari tinggi muka air tanah apabila dasar sumur 

berada di bawah muka air tanah tersebut, dan 

diukur dari dasar sumur bila muka air tanah berada 

di bawah dasar sumur. Sebaliknya dasar sumur 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

   

 



 
PROSIDING SENAPATI 

 (SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI) 
BANDAR LAMPUNG, 08 AGSTUS 2022 

E-ISSN: 2685-0427 

115 

 

berada pada lapisan tanah dengan permeabilitas 

tinggi.  

Koefisien permeabilitas dapat ditentukan 

dengan melakukan uji permeabilitas menggunakan 

metode sumur uji. Metode ini dapat digunakan 

pada lapisan yang terletak di atas permukaan air 

tanah atau pada lapisan yang dangkal di dekat 

permukaan tanah. 

Nilai permeabilitas K menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

k = 
𝑄

2𝜋𝐻3 [(𝑙𝑜𝑔𝑒 (
𝐻

𝑟
) + √1 + (

𝐻

𝑟
))

2

− 1] 

Q = 
𝜋 𝑥 𝑟²𝑥∆𝐻

𝑡 𝑥 60
  

Tabel 1. Pengaruh Jenis Tanah Terhadap 

Koefisien Permeabilitas 

Sumber: Hari Christady 

2.3 Sumur Resapan 

Sumur resapan merupakan bagian dari 

bangunan peresapan. Peresapan yang dimaksud 

adalah proses penambahan air tanah dari sebagian 

air hujan, yang dapat menaikkan muka air tanah. 

Bagunan peresapan adalah sarana untuk 

menampung dan meresapkan air hujan atau air ke 

dalam tanah. Sedangkan tujuan dibangunnya 

bangunan resapan itu sendiri antara lain: 

1. Mengimbangi perubahan penggunaan lahan 

2. Mengurangi banjir dan genangan local 

3. Mengurangi beban dan mencegah 

kerusakan sarana drainase permukaan 

4. Menambah cadangan air tanah sebagai 

usaha konservasi air 

2.4 Perencanaan Kedalaman Sumur Resapan 

Drainase sumur resapan air hujan adalah suatu 

sistem drainase dengan prinsip air hujan yang jatuh 

pada atap atau perkerasan di tampung pada suatu 

sistem resapan air. Sumur resapan ini merupakan 

sumur yang kosong dengan maksud agar kapasitas 

reservoirnya cukup besar sebelum air meresap ke 

dalam tanah, sehingga volume bangunan menjadi 

optimal dan volume air hujan yang masuk ke 

dalam tanah akan semaksimal mungkin. 

Konsep dasar sumur resapan pada hakekatnya 

adalah memberi kesempatan dan jalan pada air 

hujan yang jatuh di atap atau lahan yang kedap air 

untuk meresap ke dalam tanah dengan jalan 

menampung air tersebut pada suatu sistem resapan. 

Berdasarkan konsep tersebut, maka ukuran 

atau dimensi sumur yang diperlukan untuk suatu 

lahan atau kapling sangat bergantung dari beberapa 

faktor, yaitu: luas Permukaan Penutupan dimana 

lahan yang airnya akan ditampung dalam sumur 

resapan, meliputi luas atap, lapangan parkir, dan 

perkerasan-perkerasan lain. Faktor lainnya yaitu 

karakteristik hujan yang meliputi intensitas hujan, 

lama hujan, selang waktu hujan.  

2.5 Konstruksi Sumur Resapan 

Konstruksi sumur resapan pada dasarnya dibuat 

dari berbagai macam bahan yang tersedia di lokasi. 

Yang perlu diperhatikan untuk keamanan, sumur 

resapan perlu dilengkapi dengan dinding, bahan-

bahan yang diperlukan meliputi: 

1. Saluran pemasukan atau pengeluaran dapat 

menggunakan pipa besi, pipa paralon, buis 

beton, pipa tanah liat, atau pasangan batu. 

2. Dinding sumur dapat menggunakan 

anyaman bambu, drum bekas, tangka 

fiberglass, pasangan batu bata, atau buis 

beton. 

3. Dasar sumur dan sela-sela antara galian 

tanah dan dinding tempat air meresap dapat 

diisi dengan ijuk atau kerikil. 
 

 Untuk keamanan konstruksi sumur resapan 

perlu dilengkapi dengan pelindung dinding. 

 Koefisien k (cm/dt) 

Kerikil Murni >= 1 

Pasir Kasar 1 s/d 0.01 

Pasir Campuran 0.01 s/d 0.05 

Pasir halus 0.05 s/d 0.001 

Pasir berlanau 0.002 s/d 0.0001 

Lanau 0.0005 s/d 0.00001 

Lempung <= 0.000001 
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Pelindung dinding ini dapat dilaksanakan dengan 

kosntruksi pasangan batu kosong, batu cadas atau 

buis beton yang kesemuanya akan mempengaruhi 

besaran faktor geometriknya. Sedangkan air yang 

ditampung adalah aliran permukaan diwilayah 

beringin jaya masuk dalam ke dalam saluran 

drainase kemudian dialirkan ke sumur resapan. 

 Resapan ini perlu dilengkapi dengan pipa 

peluap untuk melewatkan air hujan yang telah 

diperhitungkan tetapi mengalami kelebihan 

serhingga bisa langsung disalurkan pada saluran 

drainase. Jika dalam perhitungan didapatkan 

kedalaman air lebih dari kedalaman air tanah yang 

ada, dapat dibuat sumur resapan lebih dari satu 

buah. Gambar 3 di bawah ini adalah contoh 

konstruksi sumur resapan. 

 

Pipa Inlet

Pipa Outlet

1 m

Penutup Beton Ø 1 m

2
 m

Lapisan Krikil

Lapisan Ijuk

1
0
 c

mBeton

0.15 m0.15 m

Ø 1 m

 
 Gambar 3. Konstruksi Sumur Resapan 

  

3. Metode Pelaksanaan 

3.1 Metode dan Tahapan Kegiatan 
Mekanisme pelaksanaan kegiatan pendampingan 

pembuatan dan penyuluhan ini terdiri dari tahapan 

sebagai berikut: 

1. Instalasi Sumur Resapan 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini 

adalah aplikasi desain sumur resapan pada halaman 

rumah warga Kelurahan Beringin Jaya. Sumur 

resapan dipasang pada bagian halaman dimana 

diharapkan sumur resapan berfungsi untuk 

menangkap air hujan yang melimpas dipermukaan 

masuk ke dalam saluran drainase kemudian 

dialirkan ke dalam sumur resapan dengan cara 

dibendung. 

Pipa Outlet

Pipa Inlet

Tutupan Sumur

1 m

2
 m

Batu Kerikil

Ijuk

 
Gambar 4. Instalasi Sumur Resapan 

 

2. Persiapan Penyuluhan kepada Ketua RT dan 

warga sekitar. 

Ini merupakan kegiatan 

mengembangkan materi pelatihan dan 

pemberian pengetahuan dasar fungsi sumur 

resapan dan aplikasi sumur resapan di 

halaman rumah. 

3. Pendampingan pembuatan Sumur Resapan 
Pendampingan pembuatan dilakukan dengan 

pengamatan ketika turun hujan aliran drainase 

yang sudah tersambung ke dalam sumur 

resapan. Kemudian menghitung volume sumur 

resapannya berdasarkan batas air yang terdapat 

di dinding sumur resapan untuk mengetahui 

kapasitas air yang dapat ditampung air yang 

ditampung. 

3.2 Pihak yang terlibat dan Partisipasi 

Mitra 
Para Pengurus RT dan warga RT 05 di 

Kelurahan Beringin Jaya merupakan  sasaran 

utama dalam pengembangan kegiatan 

pendampingan pembuatan dan penyuluhan ini. 

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat 

memotivasi masyarakat untuk memiliki kegiatan 

yang positif dan memberikan dampak terhadap 

permasalahan yang dihadapi saat ini. Dengan 

demikian tujuan untuk mengatasi permasalahan 

banjir dapat tercapai. 

drainase 
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4. Hasil dan Pembahasan 

4.1. Kegiatan Persiapan 

Kegiatan pembangunan sumur resapan di 

RT.05 Kelurahan Beringin Jaya Kota Bandar 

Lampung dilaksanakan pada salah satu rumah 

warga di RT.05 Kelurahan Beringin Jaya Kota 

Bandar Lampung. Adapun tahapan persiapan 

kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan 

koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan 

dengan kegiatan ini, yaitu: 

1. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat 

(LPM) Universitas Lampung untuk 

mengeluarkan surat tugas untuk melaksanakan 

kegiatan. Adapun surat tugas pelaksanaan 

kegiatan ini yaitu No. 3677/UN26.1/PM/2021 

tanggal 15 April 2021 

2. Ketua RT.05 Kelurahan Beringin Jaya Kota 

Bandar Lampung. 

3. Pemilik lahan yang akan dibangun sumur 

resapan, yaitu Bapak Sidik 

 

 

4.2. Kegiatan Pembuatan Konstruksi Sumur 

Resapan 

4.2.1. Tahap Pembuatan Konstruksi 

Sumur Resapan 

Lokasi pembuatan sumur resapan dibuat pada 

halaman belakang kediaman Bapak Sidik di 

Jalan Imba Kusuma Ratu Gang Jati Agung 

RT.05 Kelurahan Beringin Jaya Kota Bandar 

Lampung. Data teknis konstruksi sumur 

resapan yang dibangun adalah: 

a. Jumlah Sumur Resapan = 1 (satu) buah 

b. Diameter sumur resapan (Ǿ) = 1 meter 

c. Kedalaman sumur resapan = 2.00 meter 

d. Volume tampung normal = 1,57 m3 

e. Bahan penutup dinding bawah (t = 0,7 

m) = Buis Beton 

f. Bahan penutup dinding atas (t = 0,5m) 

= Pasangan Bata 

g. Bahan Penutup sumur = Beton 

h. Luas Daerah Layanan = 700 m2 
 Pembangunan konstruksi ini diharapkan 

akan dijadikan sebagai lokasi percontohan di 

Kelurahan Beringin Jaya. Dengan konstruksi 

sederhana dan tidak membutuhkan areal yang 

luas, konstruksi ini sangat memungkinkan 

untuk diterapkan di rumah – rumah warga 

sebagai salah satu peran serta masyarakat 

untuk mengantisipasi banjir di kawasan 

perkotaan.  

 
Gambar 5. Konstruksi Sumur Resapan di 

Lokasi Kegiatan 

 

4.2.2. Pengujian Permeabilitas Tanah 

Pengujian permeabilitas tanah 

dilaksanakan untuk mengetahui besarnya 

infiltrasi dan perkolasi yang terjadi pada sumur 

resapan. Metode yang dilakukan adalah 

melubangi tanah dengan diameter 10 cm 

dengan kedalaman 30 cm. Kemudian lubang 

tersebut dipasang mistar yang berdiri tegak 

lurus lubang selanjutnya diisi air sampai 

penuh. Setelah penuh, kemudian dilakukan 

pembacaan penurunan muka air setiap 1 (satu) 

menit, 5 menit dan 10 menit. Data kemudian 

dimasukkan untuk mengetahui nilai k 

(koefisien permeabilitas). 

 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Tes Permeabilitas 

Sumur Resapan RT.05 Kelurahan 

Beringin Jaya Kota bandar 

Lampung. 

 
Waktu 

(mnt) 

H 

(cm) 

∆H 

(cm) 

K 

(cm/dtk) 

Q (lt/jam) 

1 28 2 0,000330 9,42012 

2 27,3 2,7 0,000234 6,35832 

3 26,6 3,4 0,000207 5,33772 

4 26,1 3,9 0,000185 4,59216 

5 25,7 4,3 0,000168 4,00507 

10 23,4 6,6 0,000154 3,01032 
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15 21,8 8,2 0,000146 2,57472 

25 19,3 10,7 0,000144 2,01564 

Krata-rata 0,000196  ∑=37,31407 

 

 
Gambar 6. Grafik Debit Sumur Resapan di 

Lokasi Kegiatan 

 

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh 

nilai koefisien permeabilitas sebagai berikut 

0,000196 cm/dtk (1,9x10-4 cm/dtk) sehingga 

dapat disimpulkan karakteristik tanah di lokasi 

kegiatan adalah tanah lanau. Untuk mengetahui 

proses pelaksanaan pengukuran permeabilitas 

lapangan dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini. 

 

 
Gambar 7. Proses Test Permeabilitas Tanah  

 

4.3. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan 

pembuatan Sumur Resapan 

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan 

pembuatan dilaksanakan langsung di lokasi 

konstruksi sumur resapan dengan mengundang 

instansi pemerintah, tokoh – tokoh masyarakat, 

dan warga di RT.05 Kelurahan Beringin Jaya 

Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada hari Minggu, 20 Juni 2021 

bertempat di halaman belakang kediaman 

Bapak Sidik yang beralamat di Jalan Imba 

Kusuma Ratu Gang Jati Agung RT.05 

Kelurahan Beringin Jaya Kota Bandar 

Lampung. 

Dengan kondisi yang sangat berbeda, 

dimana saat ini kita berada di era pandemic 

Covid 19, maka kegiatan penyuluhan 

dilaksanakan dengan sangat terbatas. Kegiatan 

penyuluhan dilakukan dengan protokol 

kesehatan dengan membatasi jumlah peserta 

penyuluhan dengan menerapkan protokol 

kesehatan. 

 

 
Gambar 8. Kegiatan Penyuluhan dengan 

Menerapkan Protokol Kesehatan 

 

 
Gambar 9. Kegiatan Pelaksanaan Pemaparan 

Sumur Resapan. 

 

Diharapkan melalui pemaparan tersebut, 

akan membangkitkan partisipasi dari 

masyarakat setempat tentang pentingnya sumur 

resapan sebagai konstruksi sederhana yang 

bermanfaat untuk mencegah limpasan 
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permukaan air pada saat musim hujan dan 

menaikkan muka air tanah serta mudah dan 

ekonomis dalam pembuatan dan 

pelaksanaannya. 

 

5. Kesimpulan 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat melalui kegiatan pendampingan 

pembuatan sumur resapan sebagai salah satu 

alternatif untuk mengurangi dampak banjir di 

kawasan perkotaan khususnya di RT.05 Kelurahan 

Beringin Jaya mendapat respon positif dari 

masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini 

diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya kawasan resapan 

sebagai pengganti lahan yang telah terbangun. Hal 

ini dapat dilihat dengan kegiatan pembuatan sumur 

resapan debit resapan sumur untuk menyerap air ke 

dalam tanah sebesar 37,31 ltr/jam.  

Pengurangan limpasan tersebut akan sangat 

efektif jika sumur resapan dapat diaplikasikan pada 

setiap rumah masyarakat di RT.05 secara kolektif, 

sehingga permasalahan banjir pada saat musim 

penghujan dapat diatasi. 

 

Ucapan Terima Kasih. 

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Universitas Lampung yang telah mendanai 

kegiatan ini.  Terima kasih kepada Bapak Ponijan 

selaku ketua RT. 05 Beringin Jaya dan Bapak Sidik 

yang telah menyediakan lahannya untuk dibangun 

contoh konstruksi sumur resapan. 
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PERANCANGAN MASJID DENGAN PENDEKATAN PASSIVE DESIGN – BUILDING 

SCIENCE 

MM. Hizbullah Sesunan, Dona Jhonnata, Nugroho Ifadianto. 

 

Jurusan Arsitektur Universitas Lampung, Bandar Lampung 

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145 

Penulis Korespodensi : sesunanhiz@ymail.com 

 

Abstrak 
Kegiatan pengabdian ini berfokus pada perancangan arsitektural masjid Pondok Pesantren (Ponspes) 

Miftahussa’adah. Kegiatan diawali dengan survey lokasi masjid dan merangkum kebutuhan pihak pemilik masjid 

sehingga dapat dilakukan proses pra rancangan. Gambar desain skematis (schematic design) digunakan sebagai bahan 

diskusi hingga disetujui oleh pemilik. Pada tahap akhir, dikeluarkan gambar dan dokumen desain yang disetujui 

pemilik yang berisi gambar ilustrasi (3 dimensi) konseptual dan ukuran keterbangunan (conceptual drawing). 

Perancangan Masjid dengan pendekatan arsitektur islami mengembalikan langgam bangunan kepada nilai-nilai 

keislaman yang bersumber pada Al-quran dan Hadits.  Dan mengambil beberapa aspek yang dapat dikembangkan 

pada desain masjid: efisiensi, egaliter, privasi dan kearifan lokal. Kearifan lokal ini sejalan dengan konsep passive 

design yang tanggap lokasi, dan merupakan salah satu cara meningkatkan performa bangunan. Penghawaan alami, 

arah bukaan bangunan dan pemilihan material, menjadi pertimbangan dalam proses perancangan masjid ini. Luaran 

bantuan teknis ini dapat dijadikan pegangan pemilik dalam proses pembuatan gambar dokumen pelaksanaan. Selain 

itu luaran dapat digunakan untuk rencana pentahapan pembangunan dan ilustrasi pendanaan guna mencari donatur. 

 

Kata kunci: Passive Design, Arsitektur Islami, Arsitektur Lampung, Perancangan Masjid, Pengabdian Kepada 

Masyarakat. 

 

 

1. Pendahuluan  

Pondok Pesantren Miftahussa’adah yang 

terletak di Merbau, Mataram, Lampung Selatan, 

memiliki program jangka panjang dalam 

pengembangan bangunan masjid di area pesantren 

mereka. Melihat pada kebutuhan pengguna dan 

misi ke depan, maka diperlukan perancangan 

desain arsitektur masjid sesuai kebutuhan yang 

menjadi acuan pembangunan. Pihak pondok 

pesantren membutuhkan bantuan teknis terkait 

perancangan arsitektur bangunan masjid dan 

meminta tim pengabdi untuk membuatkan 

dokumen perancangan masjid. Jenis Luaran yang 

dihasilkan berupa produk gambar, khususnya 

gambar “preliminary design”, yaitu denah, 

potongan, tampak, rencana tapak, 3d bangunan, 

eksterior, interior, bahkan layout marketing sebagai 

media menghimpun dana pembangunan (wakaf), 

dan gambar lainnya yang di anggap perlu. Dapat 

juga produk gambar dapt juga digunakan sebagai 

dokumen untuk penerbitan IMB. 

Dalam proses survey dan wawancara dengan 

pemilik pesantren, tim Pengabdian Kepada 

Masyarakat (PKM) kami menangkap beberapa hal 

penting yang pada akhirnya kami jadikan dasar 

konsep perancangan bangunan masjid ini. Hal 

utama adalah pemilik menginginkan bangunan 

tersebut efisien baik itu dari segi ekonomi maupun 

dari segi perawatan, yang sejalan dengan prinsip 

arsitektur islami. Hal ini yang menjadi 

pertimbangan tim kami untuk mengambil 

pendekatan passive design sebagai konsep utama 

rancangan bangunan. Strategi dari bangunan pasif 

yaitu mengambil keuntungan langsung dari alam -

khususnya matahari dan angin- untuk mencapai 
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kenyamanan dalam bangunan. Prinsip desain pasif 

yang utama adalah orientasi tapak bangunan yaitu 

memposisikan untuk bangunan sesuai jalur 

matahari, penanaman pohon, penggunaan elemen 

air atau pembuatan teritisan yang lebar. Unsur lain 

yang cukup penting adalah penggunaan material 

yang dapat mengisolasi panas pada dinding dan 

atap agar dapat menjaga suhu interior bangunan 

menjadi konsisten dan nyaman.  Hal lainnya yang 

tidak kalah penting adalah, tim perancang harus 

tanggap pada kearifan lokal, dalam hal ini daerah 

lampung, baik itu budaya, arsitektur, hingga iklim 

setempat. Kearifan lokal ini kami wujudkan dengan 

penerapan arsitektur lampung pada bangunan 

masjid. Pengertian arsitektur lampung disini adalah 

penggabungan bangunan adat dengan konteks masa 

kini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi perancangan Masjid Pesantren 

Miftahussa’adah (Dokumentasi tim PKM, 2020) 

 

Pada akhirnya, kegiatan pengabdian ini 

diharapkan dapat membantu pihak Pondok 

Pesantren Miftahussa’adah memiliki gambar pra-

rancangan dari masjid di lingkungan pesantren 

mereka. 

 

2. Bahan dan Metode 

Metode yang di gunakan adalah deskripsi 

kualitatif, karena sebelum kegiatan desain kegiatan 

ini menekankan dengan pengamatan lapangan, site, 

dan kegiatan konsultasi dengan pihak Yayasan 

Masjid. Adapun tahapan yang akan di laksanakan 

yaitu : 

• Tahap Pengumpulan Data 

Data Primer: Melakukan wawancara 

dengan pihak pemilik / owner, observasi 

lapangan dengan melakukan pengukuran 

terhadap lokasi dan fisik lahan. 

Data Sekunder: Berupa dokumen yang di 

miliki oleh pemilik / owner. 

• Tahap Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan di olah dan di 

analisis, selanjutnya pembuatan gambar 

rencana dan sketsa yang melalui proses 

asistensi (diskusi) kepada pemilik / owner 

yang bersangkutan, dan berikutnya adalah 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana 

tersebut. 

Ada 5 langkah kerja untuk mendukung 

metode proses desain bangunan, yaitu :  

1. Tujuan: Apa yang ingin klien capai dan 

mengapa? 

2.   Fakta: Apa yang kita tau? Apa manfaatnya? 

3. Konsep: Bagaimana (cara) klien mencapai 

tujuan? 

4. Kebutuhan: Sebanyak apa ruang? Bagaimana 

tingkat kualitasnya? 

5. Masalah: Kondisi signifikan yang 

mempengaruhi desain bangunan? Arah umum 

yang seharusnya dipilih untuk mengakomodir 

desain. 

Kelima langkah ini fleksibel untuk di 

jadikan sebuah prosedur kerja, misalnya dengan 

komposisi langkah seperti 1,4,3,2,5 dan 2,3,4,1,5. 

Atau dengan prosedur 4,1,2,3, dan kemudian 5, 

kesemuanya bertujuan untuk menyelesaikan 

masalah. 

Evaluasi dilakukan apabila desain ternyata 

tidak tanggap / kontekstual terhadap lingkungan 

sekitar, perawatan yang mahal, dan hal lainnya 

yang berkaitan dengan desain bangunan. Secara 
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keberlanjutan, apabila di masa yang akan datang 

ada pengembangan pada masterplan.  

3. Hasil dan Pembahasan 

Pendekatan desain masjid-masjid di 

Indonesia, terutama di Bandar Lampung, masih 

terbatas pada tipologi atau elemen bentuk, yang 

dikaitkan dengan sejarah kejayaan Islam dan 

artefaknya di masa lampau. Sementara sebenarnya 

jika kita berbicara tentang Islam yang kaffah / 

menyeluruh maka tidak ada sebuah dalil pun di 

dalam Al-Quran dan Hadits yang membicarakan 

tentang bentuk masjid. Bentuk sebenarnya sangat 

relatif, dan lebih terkait dengan simbol dan karakter 

budaya tertentu. Sementara Islam sangat 

menghargai kearifan budaya. “Berbahasalah 

dengan bahasa kaummu”, sabda Nabi Muhammad 

SAW. Meskipun Hadits ini lebih banyak dikaitkan 

dengan bahasa dakwah, tetapi sebenarnya 

menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai 

kearifan lokal. Kecuali untuk aktivitas peribadatan 

yang khassah (khusus) seperti shalat, haji, puasa 

atau zakat, maka sesungguhnya peluang untuk 

melakukan ijtihad selalu ada, terlebih lagi di dalam 

dunia arsitektur.  

Berdasarkan pendekatan diatas, maka tim 

PKM kami  merancang bangunan masjid 

Miftahussa’adah ini dengan menggunakan nilai 

Arsitektur Islami yang mengedepankan pada 

nilai-nilai yang bersumber pada Al-Quran dan 

Hadits. Aspek dari arsitektur Islami yang 

dikembangkan adalah efisiensi dan kearifan lokal, 

yang keduanya diwujudkan melalui konsep Passive 

Design Building. 

Efisiensi  

“Dan janganlah engkau menghambur-

hamburkan (hartamu) secara boros, karena 

pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaithan” (QS 17: 26-27) 

Ayat ini sama sekali tidak bertentangan 

dengan HR yang berbunyi “Allah itu indah, dan 

menyukai keindahan”, karena sesungguhnya 

sesuatu yang indah tidak identik dengan yang 

berlebihan atau mewah. Efisiensi bentuk dan 

energi,  dampaknya akan ada pada efisiensi bahan 

dan biaya.  

Efisiensi ini kami coba capai dengan 

membuat desain yang sederhana baik secara bentuk 

maupun material finishing. Semakin sederhana 

bentuk, pembuatannya semakin mudah dan juga 

murah. Bentuk yang diambil untuk masjid ini 

adalah kubus sederhana, terinspirasi dari bangunan 

ibadah kuno yang juga merupakan kiblat umat 

islam yaitu ka’bah. Dan finishing utama bangunan 

ini adalah beton ekspos yang dapat menghemat 

finishing dinding seperti cat. Namun menuntut 

ketelitian dan kerapihan dalam pengerjaannya. 

Efisiensi energi dicapai melalui konsep Passive 

design yang membuat bangunan secara pasif dapat 

mencapai kenyamanan thermal di dalam bangunan, 

sehingga tidak membutuhkan pendingin ruangan 

yang memakan energi listrik cukup besar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Prinsip Passive Design (https://archi-

monarch.com/introduction-of-passive-design, 

diakses Maret 2020) 

 

 

 

https://archi-monarch.com/introduction-of-passive-design
https://archi-monarch.com/introduction-of-passive-design
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Kearifan lokal 

”Dan tidaklah Kami mengutus Rasulpun 

kecuali dengan bahasa kaumnya supaya dia dapat 

menjelaskan kepada mereka.” (QS 14:4) 

Ayat ini disampaikan dalam koteks dakwah. 

Artinya. Agar dakwah atau ajakan untuk amar 

makruf nahy munkar mampu diterima oleh 

masyarakat, maka seorang dai mesti mengerti dan 

menggunakan kultur lokal. Tentu saja kultur lokal 

yang dimaksudkan adalah kultur yang tidak keluar 

dari nilai islam.  

Dalam konteks arsitektur, lingkungan lokal 

mestinya mendapat apresiasi dengan 

menampilkannya dalam produk rancangan yang 

beridentitaskan lokal, tidak selalu harus seragam. 

Arsitektur, idealnya memperhatikan budaya lokal 

yang tidak bertentangan dengan nilai Islam.  

Dalam konteks desain masjid ini, kearifan 

lokal kami tampilkan dengan menerapkan konsep 

passive design melalui cross ventilation & 

secondary skin dalam bangunan, membuat kolam 

disekitar lantai shalat untuk menciptakan iklim 

mikro yang lebih sejuk. Kesan rumah panggung 

juga diciptakan untuk mereplika rumah-rumah 

panggung lampung dari masa lampau. Atap masjid 

pun merupakan replika dari atap rumah pesagi 

(kenali) yang merupakan rumah berarsitektur 

lampung yang tertua. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rumah Adat Pesagi, rumah adat 

Lampung tertua di desa Kenali, Lampung Barat  

(https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/r

umah-adat-pesagi-salah-satu-kekayaan-daerah-

lampung, diakses Maret 2020) 

Adapun daftar gambar desain skematik pada 

Perancangan Masjid Pondok Pesantren 

Miftahussa’adah, adalah sebagai berikut : 

• Gambar rancangan denah tahap awal 

• Gambar rancangan denah 

pengembangan 

• Gambar rancangan tampak 

• Gambar rancangan potongan 

• Gambar perspektif 3D eksterior & 

interior 

 

 

Gambar 4. Perspektif eksterior Masjid (Rancangan 

tim PKM, 2020)   

 

 

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/rumah-adat-pesagi-salah-satu-kekayaan-daerah-lampung
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/rumah-adat-pesagi-salah-satu-kekayaan-daerah-lampung
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/rumah-adat-pesagi-salah-satu-kekayaan-daerah-lampung
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Gambar 5. Denah Lantai Dasar Masjid 

(Rancangan tim PKM, 2020)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Potongan Melintang Masjid 

(Rancangan tim PKM, 2020)   

 

 
 

Gambar 7. Perspektif interior Masjid (Rancangan 

tim PKM, 2020)   

 

4. Kesimpulan 
Bantuan yang terangkum dalam laporan ini 

terbatas pada desain skematik (pra-rancangan) 

Masjid Pondok Pesantren Miftahussa’adah. Oleh 

karena itu, tim hanya melakukan perancangan 

denah, tampak, potongan, dan perspektif. Adapun 

yang tidak terangkum dalam kegiatan ini adalah 

pembuatan detail engineering design (DED) dan 

rencana anggaran biaya (RAB). Kedua pekerjaan 

ini dapat dijadikan pekerjaan dan bantuan teknis 

selanjutnya.  

Saran dari tim kami, kegiatan ini masih perlu 

ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia 

pembangunan masjid untuk melanjutkan kegiatan 

pelaksanaan fisik dan pencarian dana pada 

pembangunan Masjid Pondok Pesantren ini, agar 

kegiatan pembangunan memiliki panduan detil 

yang jelas, serta dapat dibuatkan rencana 

anggaran biaya (RAB) untuk kebutuhan 

mengumpulkan donatur.  
Ucapan Terima Kasih 
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Abstrak 
Curah hujan yang tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia seringkali menyebabkan kejadian bencana banjir dan 

tanah longsor. Di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, bencana longsor seringkali 

menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar. Kurangnya pengetahuan tentang bencana menimbulkan 

kepanikan pada masyarakat terutama pada musim hujan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data/informasi 

kajian potensi bencana dan rekomendasi mitigasi untuk mengurangi risiko bencana longsor. Hasil kajian 

disosialisasikan kepada perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga terdampak. Pada kegiatan ini, dilakukan 

beberapa tahapan pekerjaan yang meliputi: persiapan awal dan studi pustaka; survei dan investigasi lapangan; poto 

udara; analisis potensi dan rekomendasi tindakan mitigasi bencana; sosialisasi/diseminasi, dan edukasi tindakan 

mitigasi bencana longsor, pembuatan dan penyerahan data informasi bencana kepada pihak Kelurahan Pidada. Hasil 

survei dan investigasi disampaikan kepada tokoh masyarakat, pejabat dan warga melalui diskusi dan sosialisasi 

langsung di lapangan. Pada kegiatan ini juga dibuat poster bencana, panduan edukasi dan langkah-langkah 

kesiapsiagaan dalam mengahadapi bencana longsor. Selain itu, juga diberikan pengetahuan terkait upaya mitigasi 

struktural dan non-struktural berbasis masyarakat melalui diseminasi langsung ke rumah-rumah warga terdampak. 

Bertambahnya pengetahuan masyarakat terhadap kondisi daerahnya yang memiliki potensi bencana dapat 

menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tindakan mitigasi.  

 

Kata kunci: Bencana longsor, Pidada, Pengabdian Kepada Masyarakat, mitigasi, sosialisasi dan diseminasi 

 

 

1. Pendahuluan  

Bencana longsor merupakan ancaman bagi 

masyarakat di Kelurahan Pidada, Kecamatan 

Panjang, Kota Bandar Lampung. Curah hujan yang 

tinggi biasanya merupakan faktor pemicu yang 

signifikan pada kejadian bencana ini. Curah hujan 

seperti ini biasanya terjadi pada periode bulan 

terbasah musim hujan yang dapat diamati dari 

intensitasnya yang tinggi atau durasinya yang 

panjang yang dipengaruhi oleh pola monsun barat 

laut-tenggara (As-syakur dkk., 2013). 

Kecamatan Panjang memiliki potensi 

gerakan tanah menengah-tinggi (PVMBG, 2019). 

Kondisi ini mengakibatkan banyaknya kejadian 

longsor di Kelurahan Pidada, khususnya pada 

musim hujan. Kejadian bencana ini mengakibatkan 

kerugian yang sangat besar baik dari aspek material 

maupun non-material. Kurangnya pengetahuan 

tentang bencana juga menimbulkan kepanikan pada 

masyarakat di Kelurahan Pidada ketika memasuki 

musim hujan. 

Longsor sudah beberapa kali terjadi di 

Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar 

Lampung. Minggu (24/2/2019) malam, terjadi 

longsor di Gang Sakal, RT 3 Lingkungan I, 

Kampung Dwijaya, Kelurahan Pidada, Kecamatan 

Panjang. Dua unit rumah warga rusak akibat 

mailto:hendri@unimed.ac.id
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longsor tersebut. Terakhir, Kamis (29/04/2020) 

hujan lebat yang mengguyur Bandar Lampung 

dalam dua hari terakhir membuat sejumlah tebing 

di Jalan Jalan Raya Suban, Kelurahan Pidada, 

Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, longsor dan 

tumpah ke jalan. Akibatnya, akses warga dari 

Panjang menuju Kecamatan Merbau Mataram, 

Lampung Selatan terputus (Gambar 1). 

Kejadian serupa masih terus berlangsung 

ketika curah hujan tinggi atau dengan durasi yang 

lama. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait 

kebencanaan dan minimnya informasi yang 

dimiliki oleh pemerintah setempat mengakibatkan 

tidak efektifnya upaya-upaya yang telah dilakukan. 

Longsor menjadi permasalahan yang membutuhkan 

solusi karena dapat mengganggu keberlangsungan 

kehidupan masyarakat di sekitar lokasi yang cukup 

padat penduduk. Kegiatan ini dilakukan sebagai 

salah satu upaya pengurangan risiko bencana 

longsor di Kelurahan Pidada. 

 

 
Batu dan tanah longsor menutup Jalan Suban, Panjang, Bandar 
Lampung, Kamis (30/4/2020) 

Sumber: Lampungpro.co 

 

Nani, warga Gg Sakal, Pidada, Kecamatan Panjang, menunjukkan 
bekas longsoran, Selasa (26/2)  

Sumber: Tribunlampung.co.id 

Gambar 1. Kejadian longsor di Kelurahan 

Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar 

Lampung 

    

2. Metode Pelaksanaan  

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

di Kelurahan pidada dilakukan menggunakan 

metode survei dan investigasi lapangan, pemetaan, 

diseminasi, sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat. Survei dan investigasi lapangan 

ditujukan untuk mengetahui kondisi geomorfologi, 

geologi, geoteknik, hidrologi, hidraulika dan 

konsisi sosial ekonomi masyarakat. Pemetaan 

dilakukan menggunakan drone untuk memperoleh 

topografi dan foto udara daerah sekitar. Hasil 

survei dan investigasi ini dianalisis dan hasilnya 

akan disampaikan secara sederhana kepada tokoh 

atau pejabat desa dan masyarakat. Hal ini 

dilakukan karena pengaruh tokoh desa sangat kuat 

dan dipanuti oleh masyarakat sehingga dapat 

membantu pelaksanaan sosialisasi dalam 

peningkatan pemahaman masyarakat.  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

akan dilaksanakan dengan mengikuti tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

a) Survei dan investigasi lapangan; 

Survei dan investigasi lapangan dilakukan oleh 

tim pengabdian, mahasiswa dan warga 

setempat. pada kegiatan ini dilakukan diskusi 

dan tanya-jawab kepada warga dan 

pengambilan data lapangan dan pemetaan 

menggunakan drone. 

b) Analisis potensi dan rekomendasi tindakan 

mitigasi bencana banjir; 

Analisis potensi dan rekomendasi dilakukan 

oleh tim yang terdiri dari bidang keahlian 

teknik sipil (hidro dan geoteknik) dan 

geofisika. Hasil kajian akan memberikan 

gambaran kondisi kebencanaan Kelurahan 

Pidada serta memberikan rekomendasi 

tindakan mitigasi sederhana berbasis 
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masyarakat. Hasil kajian ini diharapkan dapat 

diterapkan oleh masyarakat 

c) Sosialisasi/diseminasi, dan edukasi tindakan 

mitigasi bencana banjir dan longsor; 

Informasi tentang ancaman bencana dan hasil 

kajian akan disebarluaskan kepada pejabat 

kelurahan secara langsung. Diskusi juga 

dilakukan kepada pihak terkait yaitu lurah dan 

warga terdampak. Kegiatan ini akan 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

bahaya bencana yang ada di daerahnya serta 

upaya mitigasi yang dapat dilakukan. 

Pengetahuan ini diharapkan dapat 

menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait 

kesiapsiagaan mengahadapi bencana. 

d) Pembuatan dan penyerahan data hasil kajian 

dan data lainnya kepada pihak Kelurahan 

Pidada.  

Data hasil kajian yang berisi informasi dan 

upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan 

akan disusun dalam laporan dan disampaikan 

kepada pihak Kelurahan Pidada. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Secara administratif, Pidada adalah 

kelurahan yang berada di Kecamatan Panjang, 

Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. 

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Tanjungkarang 

(Mangga dkk., 1993), Kota Bandar Lampung 

dipengaruhi oleh sesar/patahan aktif Lampung-

Panjang sehingga membentuk morfologi berupa 

perbukitan dengan kelerengan yang curam. 

Sebagian besar pemukiman penduduk dan 

infrastruktur penunjang dibangun di atas lereng 

yang curam sehingga sangat rentan mengalami 

bencana longsor. 

Litologi penyusun lereng yang teramati 

adalah berupa sedimen tuff; pasir lempungan; dan 

breksi. Berdasarkan hasil investigasi geoteknik dan 

uji laboratorium, tanah di Gg. Sakal Kelurahan 

Pidada mempunyai presentase lolos saringan No. 4 

sebesar 92,79 % dan No. 200 sebesar 48,98 %. 

Berdasarkan sistem klasifikasi USCS (Unified Soil 

Classification System), sampel tanah dapat 

diklasifikasikan sebagai SM-SC yaitu pasir 

berlanau (campuran pasir lanau) atau pasir 

berlempung (campuran pasir lempung). Sedangkan 

tanah di Jl. Raya Suban, Kelurahan Pidada 

mempunyai presentase lolos saringan No. 4 sebesar 

86,13 % dan No. 200 sebesar 44,24 % dan 

diklasifikasikan sebagai SM-SC yaitu pasir 

berlanau (campuran pasir lanau) atau pasir 

berlempung (campuran pasir lempung). 

Berdasarkan hasil survei dan analisis data 

laboratorium, longsoran di Gg Sakal merupakan 

tipe gabungan translasional-rotasional. Material 

longsoran berupa pasir berlanau berada di atas 

lapisan bedrock berupa batu breksi. Tanah lanau ini 

memiliki plastisitas rendah dan permeabilitas yang 

juga rendah. Jika terjadi hujan dengan intensitas 

tinggi atau hujan dengan durasi yang lama maka 

dapat menyebabkan muka air tanah naik. Kenaikan 

muka air tanah mengakibatkan bertambahnya 

beban pada lereng, di sisi lain juga mengakibatkan 

berkurangnya tahanan gesek internal tanah. 

Kondisi pembebanan yang berada di atas lereng 

yang curam menambah potensi longsor. Rumah 

warga dibangun sangat dekat dengan kaki lereng 

curam yang sebagian besar akibat pemotongan 

lereng oleh warga. Kondisi ini seringkali 

menyebabkan longsor pada bagian belakang rumah 

warga (Gambar 2). Oleh karena itu, hujan dan 

geometri lereng merupakan faktor pemicu 

terjadinya longsor dan merupakan hal yang perlu 

menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemangku 

kepentingan di area ini. 

 
Gambar 2. Kejadian longsor di Kelurahan 

Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar 

Lampung 

Berdasarkan hasil survei dan analisis data 

laboratorium, longsoran di Gg Sakal merupakan 
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tipe gabungan translasional-rotasional. Material 

longsoran berupa pasir berlanau berada di atas 

lapisan bedrock berupa batu breksi. Longsoran 

biasanya terjadi pada musim hujan. Kenaikan muka 

air tanah pada saat musim hujan mengakibatkan 

bertambahknya beban pada lereng, di sisi lain juga 

mengakibatkan berkurangnya tahanan gesek 

internal tanah. Kondisi pembebanan pada jalan 

yang berada di atas lereng yang curam menambah 

potensi longsor. Drainase jalan tidak berfungsi 

dengan baik, hal ini menyebabkan air lebih cepat 

meresap ke tubuh longsoran. Kondisi ini seringkali 

menyebabkan longsor pada Jalan Raya Saban.  

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan 

mengikuti 4 (empat) tahapan sebagai berikut:  

 
Gambar 3. Diagram blok tahapan utama 

kegiatan 

Tahap pertama kegiatan yaitu survei dan 

investigasi lapangan di Kelurahan Pidada, Panjang. 

Survei dan investigasi lapangan dilakukan oleh tim 

pengabdian, mahasiswa dan warga setempat. Pada 

kegiatan ini dilakukan diskusi dan tanya-jawab 

kepada warga untuk menggali informasi terkait 

kondisi lingkungan dan pengetahuan masyarakat 

terkait bencana. Pengambilan sampel tanah untuk 

diuji di laboratorium juga dilakukan pada dua 

lokasi masing-masing di Gg. Sakal dan Jalan Raya 

Saban. Selain itu juga dilakukan pemetaan dan foto 

udara menggunakan drone. 

 

Gambar 4. Survei dan investigasi lapangan 

bersama warga 

Pada saat survei lapangan, selain ditujukan 

untuk pengambilan data dan mengidentifikasi 

potensi longsor juga dilakukan pengumpulan 

informasi dan transfer of knowledge terhadap 

warga yang mendampingi survei dan ketua RT. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari ketua 

RT dan warga yang mendampingi survei dapat 

diketahui bahwa pengetahuan warga terkait longsor 

dan tindakan mitigasi masih sangat minim. Namun 

demikian, masyarakat sudah mengetahui bahwa 

mereka tinggal di daerah yang rawan longsor.  

Kondisi ini mengakibatkan kepanikan dan 

ketakutan kepada sebagian besar warga terutama 

pada saat musim hujan.  

Terdapat 2 (dua) area berisiko tinggi longsor 

yang menjadi fokus kegiatan yaitu di Gg. Sakal dan 

Jalan Raya Saban, Kelurahan Pidada, Panjang. 

Secara umum pemicu terjadinya longsor di 

Kelurahan Pidada adalah curah hujan yang tinggi, 

perubahan geometri lereng dan pembebanan serta 

kondisi drainase yang kurang baik. Dari 

mekanisme dan pemicu longsoran dapat disusun 

suatu tindakan mitigasi yang dapat diterapkan di 

Kelurahan Pidada.  

Mitigasi longsoran dapat dilakukan secara 

struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural 

membutuhkan biaya yang besar, oleh karena ini 

upaya pengurangan risiko bencana longsor pada 

kegiatan pengabdian ini lebih banyak dilakukan 

secara non-struktural. Mitigasi struktural yang 

direkomendasikan adalah mitigasi sederhana yang 

dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi 

terjadinya longsor. Adapun beberapa hal yang 

disarankan untuk dilakukan di Kelurahan Pidada 

(Gambar 5) untuk mengurangi risiko terjadinya 

longsor adalah sebagai berikut: 

a) Perbaikan dan pemeliharaan drainase jalan di 

Jalan Raya Suban. Drainase jalan harus kedap, 

dan diusahakan untuk tidak meresap ke dalam 

tanah atau melimpas ke badan jalan. 

b) Pemotongan lereng, penambahan bagunan dan 

pembebanan harus dihindari di Gg Sakal 

c) Perlu perbaikan dan pemeliharaan drainase 

yang ada di Gg Sakal. Aliran air harus dicegah 
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untuk masuk ke dalam tubuh lereng yang sudah 

ada retakan. 

d) Menutup  retakan  tanah  dan  dipadatkan  agar  

air  tidak  masuk  ke  dalam  tanah  melalui 

retakan. Penutupan retakan dapat dilakukan 

menggunakan material tanah ya memiliki 

permeabilitas rendah, misalnya tanah lempung. 

 
Gambar 5. Mitigasi longsor di Gang Sakal 

Mitigasi non-struktural ditujukan bukan 

untuk menjamin tidak akan terjadinya longsor akan 

tetapi dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian 

yang diakibatkan oleh longsor, baik kerugian 

materiel maupun korban jiwa. Kegiatan ini 

dilakukan untuk meningkatkan kapasitas 

masyarakat dalam menghadapi bencana. Upaya 

mitigasi nonstruktural yang dilakukan dalam 

pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari 

beberapa kegiatan yang diuraikan sebagai berikut: 

a) Sosialisasi dan koordinasi  

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan 

mengikuti protokol kesehatan selama pandemi 

Covid-19. Sosialisasi ditujukan untuk 

menyebarluaskan informasi terkait hasil survei dan 

investigasi longsor yang sudah dilakukan di 

Kelurahan Pidada. Sosialisasi dilakukan pada 

beberapa kesempatan dan dengan berbagai pihak, 

mulai dari Lurah Pidada, Ketua RT terdampak dan 

masyarakat sekitar. Sosialisasi pertama dilakukan 

untuk berkoordinasi dengan pihak kelurahan terkait 

hal-hal yang akan dilakukan selama kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan 

ini, Tim Pengabdian juga memaparkan data awal 

yang berasal dari penelitian terdahulu dan data 

lainnya kepada lurah. Pihak kelurahan sangat 

mendukung kegiatan ini dan berharap kegiatan ini 

dapat menjadi salah satu solusi untuk permasalahan 

yang dihadapi masyarakat terkait dengan bencana. 

 
Gambar 6. Koordinasi dan sosialisasi dengan 

Lurah Pidada terkait pelaksanaan kegiatan PKM 

b) Survei dan investigasi longsor dengan 

melibatkan masyarakat 

Survei dan investigasi longsor dilakukan 

untuk mengetahui kondisi geologi, geoteknik dan 

kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat di 

Kelurahan Pidada. Selain itu, juga dilakukan 

pemetaan dan foto udara untuk memperoleh data 

tofografi dan tata guna lahan. Survei lapangan 

dilakukan dengan melibatkan masyarakat, dalam 

hal ini adalah ketua RT dan warga terdampak. 

Keterlibatan warga kelurahan dilakukan untuk 

memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam 

melakukan survei longsor.  

Dalam kegiatan ini, Tim PKM FT Unila dan 

warga yang mendampingi secara bersama-sama 

melihat langsung kondisi longsor. Tim PKM dapat 

memberikan pengetahuan, gejala awal bahaya 

longsor seperti retakan, amblesan, kondisi 

rembesan air dan miringnya pohon dan gejala lain 

yang secara langsung dapat diamati di lapangan. 

Selain itu juga diberi pengetahuan terkait pemicu 

terjadinya longsor yaitu hujan, pemotongan lereng 

dan penambahan beban pada lereng akibat ulah 

manusia dan gempa. Setelah kegiatan ini, 

masyarakat diharapkan dapat melakukan survei 

secara berkala untuk mengetahui kondisi di 

daerahnya dan melakukan tindakan kesiapsiagaan. 
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Gambar 7. Survei dan investigasi longsor bersama 

warga di Pidada 

c) Sosialisasi dan diseminasi hasil kajian 

Upaya pengurangan risiko bencana dalam 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

dilakukan dengan meningkatkan kapasitas 

masyarakat menghadapi bencana longsor. Hasil 

kajian disampaikan secara langsung kepada ketua 

RT, tokoh masyarakat dan warga terdampak di 

lapangan (Gambar 8). Edukasi mitigasi longsor 

dengan menunjukkan contoh lokasi di lapangan 

atau menggunakan gambar yang sudah 

dipersiapkan untuk mempermudah pemahaman 

warga.  Hal ini dilakukan untuk memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat terkait mitigasi 

longsor, peringatan dini dan kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana longsor. 

Gambar 8. Koordinasi dan sosialisasi dengan 

Lurah Pidada terkait pelaksanaan kegiatan PKM 

d) Pembuatan dan penyebarluasan poster 

bencana 

Salah satu hal yang paling penting dalam 

upaya pengurangan risiko bencana adalah 

peningkatan kesiapsiagaan untuk dapat merespons 

bencana secara efektif, yaitu dengan menerapkan 

sistem peringatan dini sederhana dengan biaya 

rendah dan meningkatkan penyebarluasan 

informasi peringatan dini bencana alam di tingkat 

lokal dan nasional (Sendai Framework, 2015).  

Salah satu unsur kuncinya adalah pengetahuan 

tentang risiko (UN-ISDR, 2006). Sebagai upaya 

untuk meningkatkan hal itu, tim PKM FT 

Universitas Lampung melakukan pembuatan poster 

bencana yang berisi pengetahuan terkait tanda-

tanda bahaya longsor, hal-hal yang boleh dilakukan 

dan tidak boleh dilakukan di area berisiko tinggi 

longsor (Gambar 9). Untuk memudahkan 

pemahaman warga, penjelasan juga dilakukan 

dengan menggunakan gambar poto udara disertai 

penjabaran hasil kajian. Pemahaman masyarakat 

tentang faktor-faktor pemicu longsor dan hal-hal 

yang dapat dilakukan untuk mencegah atau 

meminimalkan risiko bencana dapat mengurangi 

kepanikan warga yang berada di area rentan 

terjadinya longsor. 
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Gambar 9. Poster bencana dan poto udara  

Dalam kegiatan ini, poster dibuat dalam 

bentuk kartun yang dilengkapi gambar dan 

penjelasan sederhana. Cara ini lebih menarik dan 

mudah untuk menjangkau masyarakat dari berbagai 

kalangan dan usia. Poster dibagikan kepada warga 

yang tinggal di area terdampak longsor. Selain itu, 

juga dijelaskan disertai gambar kondisi 

kebencanaan di daerahnya berdasarkan poto udara 

dan hasil kajian.  

 
Gambar 10. Penyampaian poster bencana dan 

edukasi peringatan dini menghadapi bencana 

longsor 

e) Evaluasi 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di 

Kelurahan Pidada berjalan lancar meskipun 

dilakukan pada masa pandemi. Pada akhir kegiatan 

dilakukan evaluasi bersama dengan lurah, staff dan 

tim PKM FT Unila (Gambar 11) Seluruh kegiatan 

mulai dari survei lapangan, kajian longsor, 

pembuatan poster bencana, sosialisasi dan edukasi 

mitigasi bencana dapat dilakukan melalui beberapa 

kali kunjungan ke lokasi. Lurah, Ketua RT dan 

warga yang tinggal di lokasi rawan longsor cukup 

antusias mengikuti kegiatan pengabdian yang 

dilakukan. Kejadian longsor yang terjadi secara 

berulang dan kepanikan warga akibat kurangnya 

pengetahuan tentang kebencanaan menimbulkan 

antusiasme masyarakat untuk mengikuti berbagai 

kegiatan yang dilakukan. 

Pengetahuan masyarakat terkait risiko 

bencana sebelum adanya kegiatan sangat minim. 

Melalui kegiatan survei lapangan, pengadaan data 

dan informasi hasil kajian bencana, pembuatan 

poster dan sosialisasi dan edukasi peringatan dini 

dan kesiapsiagaan dapat memberikan pengetahuan 

dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait 

bencana di daerahnya. Hal ini dapat meningkatkan 

kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana 

sehingga risiko kerugian baik materiel maupun non 

materiel dapat diminimalkan. 

Upaya pengurangan risiko bencana pada 

kegiatan PKM ini menitikberatkan pada mitigasi 

non struktural yang tidak membutuhkan biaya yang 

besar. Upaya yang dilakukan merupakan langkah 

awal untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 

terkait mitigasi dan kesiapsiagaan. Sebagai tindak 

lanjut, sangat disarankan untuk membentuk tim 

siaga bencana tingkat desa, pembuatan prosedur 

evakuasi dan pembuatan alat pemantau longsor 

sederhana pada lokasi yang sudah mengalami 

retakan atau penurunan. Upaya mitigasi struktural 

seperti yang sudah dijelaskan pada subbab 

sebelumnya harus dilakukan untuk menghindari 

kejadian longsor di masa yang akan datang. 

Berdasarkan hasil kajian, perlu dilakukan 

perbaikan drainase dan perawatan berkala, 

mencegah pemotongan lereng dan penambahan 

bangunan jika tidak disertai dengan proteksi lereng 

serta penutupan rekahan terutama pada musim 

hujan. Upaya mitigasi struktural sederhana jika 

dikombinasikan dengan upaya non struktural 

seperti yang sudah dijelaskan pada uraian 

sebelumnya dapat mengurangi risiko kerugian di 

masa yang akan datang. 
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Gambar 11. Evaluasi hasil kegiatan yang 

dilakukan di kantor kelurahan 

  

 

4. Kesimpulan 

Upaya mengurangi risiko bencana longsor di 

Kelurahan Pidada berupa penyediaan data kajian 

bencana dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat 

dilakukan pada lokasi dengan potensi gerakan 

tanah menengah hingga tinggi dan lokasi yang 

padat penduduk. Dalam laporan ini telah 

dikemukakan bahwa pemicu tanah longsor adalah 

bervariasi, namun pada umumnya akibat tingginya 

curah hujan yang juga diperparah oleh drainase 

yang buruk serta aktivitas manusia yang melakukan 

pemotongan lereng dan penambahan bangunan 

tanpa melakukan upaya proteksi lereng. Penduduk 

yang terpapar di area retakan tanah pun tidak 

sedikit sehingga upaya mitigasi menjadi sangat 

penting di daerah ini. 

Kegiatan ini harus dilakukan secara 

berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak 

secara berkesinambungan misalnya Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas 

PUPR) dan pihak terkait lainnya untuk 

bekerjasama mengurangi potensi bencana di daerah 

ini. Upaya ini dapat berjalan efektif jika semua 

pihak mau bekerjasama dan berkomitmen untuk 

melakukan hal-hal yang sudah direkomendasikan. 
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Abstrak 
SMAN 17 Bandar Lampung berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta Simpang Suban Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang, 

Bandar Lampung, Lampung. Sekolah ini terletak kurang lebih 17,3 km dari Universitas Lampung. Kelurahan Pidada, 

Kecamatan Panjang yang merupakan lokasi SMAN 17 Bandar Lampung merupakan daerah rawan longsor, sehingga 

perlu dilakukan edukasi terkait kebencanaan longsor. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk mengedukasi 

mitra terkait potensi longsor yang ada di daerah pengabdian dan untuk meningkatkan pengetahuan mitra terhadap 

mitigasi dan manajemen bencana dalam rangka mewujudkan sekolah  siaga bencana. Metode yang digunakan dalam 

pengabdian ini adalah analisis kebutuhan, perancangan, serta pendampingan dan implementasi. Hasil dari kegiatan 

pengabdian tergambar dari hasil evaluasi dan diskusi yang menunjukkan respon yang positif. Pihak sekolah berharap 

untuk dilakukannya kegiatan edukasi mitigasi bencana secara berkesinambungan untuk mewujudkan sekolah siaga 

bencana.  

 

Kata kunci: Edukasi, SMAN 17 Bandar Lampung, Mitigasi Bencana Longsor 

 

 

1. Pendahuluan  

SMA Negeri (SMAN) 17 Bandar Lampung, 

merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas 

Negeri yang ada di Provinsi Lampung, Indonesia. 

SMAN 17 Bandar Lampung berlokasi di Jl. 

Soekarno-Hatta Simpang Suban Kelurahan Pidada 

Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Lampung. 

Sekolah ini terletak kurang lebih 17,3 km dari 

Universitas Lampung. 

Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang yang 

merupakan lokasi SMAN 17 Bandar Lampung 

merupakan daerah rawan longsor, berdasarkan data 

dari PVMBG, daerah ini memiliki potensi gerakan 

tanah menengah-tinggi (PVMBG, 2018). Penelitian 

terdahulu terkait longsor di daerah ini telah 

dilakukan dan menghasilkan peta zonasi potensi 

gerakan tanah (Gambar 1), indikasi litologi serta 

bidang gelincir di beberapa titik longsor di 

Kelurahan Pidada (Gambar 2) (Mulyasari dkk., 

2018; Mulyasari dkk., 2020). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa SMAN 17 Bandar Lampung 

yang berlokasi di Kelurahan Pidada berada pada 

daerah rawan longsor. 

Bangunan sekolah ini terdiri dari 12 kelas 

dengan kondisi bangunan yang terletak di daerah 

tinggian, tangga-tangga menjadi penghubung antar 

kelas. Secara geologi kondisi topografi SMAN 17 

memiliki tingkat kerawanan bencana longsor, di 

beberapa bangunan terlihat retakan yang 

mengindikasikan adanya pergerakan tanah 

(Gambar 3). Saat tim diajak berkeliling oleh salah 

satu pengajar di SMAN 17, terlihat ada beberapa 

titik lokasi tempat terjadinya longsor. Di belakang 

bangunan sekolah juga selalu terjadi runtuhan 

tanah jika hujan deras, runtuhan tanahnya pernah 

mencapai setengah tinggi bangunan (Gambar 4), 

tidak jarang siswa yang kelasnya di atas diungsikan 

ke bawah, jika terjadi hujan deras. Dari hasil 

wawancara tim dengan Lurah Pidada, disimpulkan 

bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap 

risiko bencana longsor juga masih tergolong 

rendah, hal ini terlihat dari masih banyaknya warga 

yang membangun rumah tepat di bawah tebing. 

menyebutkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat 

mailto:rahmi.mulyasari@eng.unila.ac.id
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terhadap risiko bencana tanah longsor masih 

tergolong rendah, dikarenakan masih banyak 

warganya yang membangun rumah tepat di bawah 

tebing. 

 
Gambar 1. Peta Zonasi Rawan Longsor di Kota 

Bandar Lampung (Mulyasari dkk., 2018). 

 

 
Gambar 2. Penggambaran bidang gelincir longsor 

di Kelurahan Pidada (Mulyasari dkk., 2020). 

 

 
Gambar 3. Retakan di beberapa bangunan sekolah. 

 

 
Gambar 4. Runtuhan tanah di belakang bangunan 

sekolah. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

tim pengusul dengan pihak SMAN 17 Bandar 

Lampung dan Kelurahan Pidada diidentifikasi 

beberapa permasalahan, antara lain: 

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat 

terhadap bencana longsor. 

2. Kurangnya edukasi terkait longsor dan 

mitigasi bencananya. 

3. Tidak adanya mata pelajaran khusus yang 

mempelajari mitigasi. 

4. Belum optimalnya kegiatan penyuluhan 

terkait bencana di tengah kondisi COVID-

19.  

Melalui kegiatan Program Pengabdian 

Masyarakat, Fakultas Teknik dalam hal ini diwakili 

oleh tim dosen dari Program Studi Teknik 

Geofisika melakukan edukasi mitigasi bencana 

longsor di SMAN 17 Bandar Lampung untuk 

mewujudkan sekolah siaga bencana. Kegiatan ini 

bertujuan untuk untuk mengedukasi mitra terkait 

potensi longsor yang ada di daerah pengabdian. 

Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan 

mitra terhadap manajemen bencana. Pengabdian ini 

juga memberikan sebuah solusi media mitigasi 

bencana sekolah untuk mewujudkan sekolah siaga 

bencana. 

 

2. Bahan dan Metode 
Alat dan bahan yang digunakan dalam 

kegiatan pengabdian ini meliputi: 1. Laptop; 2. 

Drone; 3. Handphone; 4. Kamera DSLR; 5. 

Software ArcGIS 10 dan Google Meet. Alat dan 

bahan tersebut digunakan untuk menunjang 

kegiatan pengabdian. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian melibatkan 

tim pengusul yang berjumlah 4 orang, 3 orang 
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mahasiswa, serta mitra. Adapun pelaksanaan 

kegiatan dalam waktu 4 bulan. Tahapan 

pelaksanaan kegiatan meliputi: 

1. Tahap Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini dilakukan survei pendahuluan 

berupa kegiatan observasi dan wawancara 

dengan mitra. Pada tahapan ini diperoleh 

beberapa foto dan video di darat dan udara 

terkait permasalahan mitra sehingga dapat 

diketahui dengan jelas permasalahan dan isu 

yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini 

mitra berpartisipasi dalam pemberian 

informasi akan permasalahan yang terjadi. 

Mitra pun berperan aktif dalam kerjasamanya 

untuk menerapkan media mitigasi. 

2. Tahap Perancangan 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada 

mitra tersebut dilakukan analisis masalah 

dengan menggunakan metode analisis isu. 

Selanjutnya ditentukan media mitigasi yang 

tepat dalam memecahkan permasalahan yang 

ada. Analisis ini dilakukan bersama mitra. 

Setelah dilakukan pemilihan media, 

selanjutnya dilakukan desain dan perancangan 

oleh tim pengusul dan mahasiswa. Desain dan 

perancangan dilakukan berdasarkan kebutuhan 

mitra sasaran.  

3. Tahap Pendampingan dan Implementasi 

Setelah dilakukan perancangan media, 

dilakukan pendampingan dan sosialisasi 

kepada mitra secara daring yang meliputi: 

• Pendampingan dalam mengedukasi mitra 

terhadap risiko bencana longsor  

• Pendampingan dalam sosialisasi dan 

penggunaan media mitigasi  

• Pendampingan dalam menyusun strategi 

manajemen bencana  

• Selanjutkan dilakukan implementasi yang 

melibatkan mitra secara aktif dengan 

didampingi oleh tim PKM 

• Teknik wawancara dan kuisioner juga 

dilakukan sebelum dan setelah dilakukan 

kegiatan, agar diketahui hasil dari kegiatan 

pengabdian. 

4. Keberlanjutan Program 

Setelah kegiatan pengabdian selesai 

dilaksanakan, tim pengabdian tetap 

berkomunikasi dengan mitra, sehingga jika 

ada permasalahan mitra terkait mitigasi 

longsor, akan dapat diselesaikan bersama. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat di SMAN 17 Bandar Lampung telah 

dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Tahapan 

pertama, dilakukan analisis kebutuhan, baik secara 

langsung maupun melalui media komunikasi untuk 

mendapatkan gambaran kondisi permasalahan dan 

kebutuhan mitra. Tahapan kedua merancang 

kegiatan edukasi mitigasi bencana longsor yang 

diperuntukkan bagi siswa SMAN 17 Bandar 

Lampung. Tahapan ketiga pendampingan dan 

implementasi kegiatan. Tahapan keempat 

keberlanjutan program.  

Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang 

berbentuk sosialisasi edukasi mitigasi bencana 

longsor ini dibatasi dikarenakan pandemi COVID-

19. Proses analisis kebutuhan dan koordinasi 

dilakukan sesuai protokol kesehatan yang 

dicanangkan oleh pemerintah. Pada tahap analisis 

kebutuhan, kegiatan pengabdian diawali dengan 

survei pendahuluan berupa kegiatan observasi dan 

wawancara dengan pihak sekolah dan kelurahan. 

Pada tahapan ini diperoleh beberapa foto dan video 

di darat dan udara terkait kondisi SMAN 17 Bandar 

Lampung yang rawan longsor (Gambar 5 dan 6). 

Hasil survei pendahuluan kemudian dipadukan 

dengan hasil studi pustaka terkait untuk 

memperoleh gambaran tingkat potensi bencana di 

lokasi pengabdian. 

 

 
Gambar 5. Foto udara kondisi SMAN 17 Bandar 

Lampung yang berada di topografi tinggian. 
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Gambar 6. Foto darat terkait kondisi bangunan 

sekolah yang sering mengalami runtuhan tanah saat 

hujan. 

 

 Tahapan selanjutnya, berdasarkan 

permasalahan yang terjadi pada mitra, dilakukan 

analisis masalah dengan menggunakan metode 

analisis isu. Masalah yang dihadapi mitra secara 

umum terkait kondisi sekolah yang rawan longsor 

dan perlunya edukasi terkait mitigasi bencana. 

Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan 

pengabdian ini adalah terwujudnya Sekolah Siaga 

Bencana (SSB)/  Satuan Pendidikan Aman 

Bencana (SPAB). SSB merupakan  upaya 

membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap 

bencana dalam rangka menggugah kesadaran 

seluruh unsur-unsur dalam bidang pendidikan baik 

individu maupun kolektif di sekolah dan 

lingkungan sekolah baik itu sebelum, saat maupun 

setelah bencana terjadi. Indikator minimum yang 

harus  dipenuhi SSB adalah meningkatkan 

pengetahuan warga sekolah mengenai sekolah 

aman bencana, memiliki konstruksi bangunan 

tahan gempa, memiliki sarana dan prasarana yang 

mendukung, terkumpulnya informasi mengenai 

risiko, ancaman dan kapasitas, memiliki kebijakan 

sekolah aman bencana, memiliki prosedur tetap, 

memiliki tim siaga bencana, memiliki peta dan 

jalur evakuasi, terpasangnya media kampanye, dan 

melakukan simulasi secara rutin (BNPB, 2019). 

Pada kegiatan pengabdian ini, dilakukan 

pembuatan peta dan jalur evakuasi sebagai salah 

satu media mitigasi untuk memenuhi indikator 

sekolah aman bencana (Gambar 7). Pembuatan 

peta didasarkan dari hasil survei pendahuluan dan 

berdasarkan kebutuhan mitra.  

 
Gambar 7. Peta Jalur Evakuasi Longsor SMAN 17 

Bandar Lampung. 

 

Setelah dilakukan perancangan media, 

selanjutnya dilakukan pendampingan dan 

implementasi kepada mitra secara daring. 

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan 

secara daring melalui media Google Meet. 

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Sabtu, 

18 September 2021 dimulai pukul 08.30 WIB 

hingga 12.00 WIB dan diikuti oleh 58 orang siswa 

SMAN 17 Bandar Lampung dan beberapa orang 

guru kelas. Pemateri merupakan tim pengabdian 

masyarakat dari Universitas Lampung yang terdiri 

dari para Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik 

Geofisika berjumlah 4 orang. 

Kegiatan dimulai dengan pembukaan dan 

sambutan yang disampaikan oleh Teknik Geofisika 

Unila dan sambutan Kepala Sekolah SMAN 17 

Bandar Lampung. Selanjutnya dilakukan 

pemberian materi pertama oleh tim pengabdian 

mengenai “Apa itu Longsor” (Gambar 8). 

Penyampaian materi dilakukan secara perlahan, 

berbasis pengenalan, dan disertai gambar dan video 

pendek untuk memberikan pemahaman peserta 

terkait longsor dan risiko bencana bencana longsor. 

Materi kedua mengenai edukasi mitigasi bencana 

longsor, pemateri menyampaikan mulai dari teknik 

mitigasi longsor, manajemen bencana, pemaparan 

mengenai kondisi sekolah yang rawan bencana 

longsor, sekolah siaga bencana, dan peta jalur 

evakuasi longsor (Gambar 9). Selanjutnya 

dilakukan diskusi dan tanya jawab terkait materi. 

Kegiatan ditutup dengan foto bersama (Gambar 

10). Sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan 
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evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan 

kegiatan pengabdian. 

 
Gambar 8. Penyampaian materi apa itu longsor. 

 

 
Gambar 9. Penyampaian materi mitigasi bencana 

longsor. 

 

 
Gambar 10. Foto bersama. 

 

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan diskusi 

dan meminta peserta untuk mengisi pre-test dan 

post-test. Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi 

pada kegiatan ini, diperoleh peningkatan 

pemahaman peserta terkait risiko bencana longsor 

sebesar 73%, peningkatan pemahaman terkait 

edukasi mitigasi bencana longsor sebesar 76%, dan 

peningkatan pemahaman terkait manajemen 

bencana sebesar 57%.  

Berdasarkan hasil diskusi, pihak sekolah 

juga menginginkan adanya kegiatan edukasi 

mitigasi bencana yang berkesinambungan di 

SMAN 17 Bandar Lampung, agar dapat terwujud 

Sekolah Siaga Bencana.  

 

4. Kesimpulan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

telah terlaksana dengan baik. Para peserta 

memberikan respon yang positif terhadap kegiatan. 

Kegiatan ini meningkatkan pemahaman peserta 

terkait risiko bencana longsor, peningkatan 

pemahaman terkait edukasi bencana, serta 

peningkatan pemahaman mitra terkait  informasi 

teknis manajemen bencana. Peserta berharap untuk 

dilakukannya kegiatan lanjutan terkait edukasi 

mitigasi bencana. 
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Abstrak  
Daerah pemukiman di Desa Fajar Baru, Lampung Selatan terus bertambah. Salah satu daerah adalah Kampung 

Cendikia yang dalam waktu kurang dari 3 tahun telah berkembang dari lahan kosong menjadi daerah pemukiman 

dengan lebih dari 180 rumah pada daerah dengan luas 2 ha. Dengan kondisi ini kebutuhan air menjadi hal yang vital, 

baik untuk konsumsi maupun kegiatan sehari-hari. Selama ini warga mengeluhkan kualitas air yang belum baik, seperti 

pada tandon penyimpanan air akan terendapkan pasir dan tandon akan menguning, selain itu beberapa warga 

mengeluhkan gatal-gatal ketika mandi menggunakan air tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah kegiatan yang 

mengedukasi warga mengenai desain sumur dan kualitas air bersih. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan wawancara, 

survey geologi, geolistrik, dan uji air di laboratorium. Hasil survey geologi dan geolistrik menunjukkan bahwa tanah di 

daerah ini memiliki porositas tinggi yang mudah melewatkan air. Hasil uji laboratorium menunjukkan tingkat 

keberadaan Coliform di atas standar. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan menjelaskan bahwa desain sumur yang 

ada telah memadai, namun air butuh perlakukan tambahan. Perlakuan ini seperti penambahan zat pembunuh bakteri 

ke dalam bak mandi dan memasak air hingga mendidih. Usaha lain adalah memastikan jarak sumur dan septic tank 

cukup jauh. Evaluasi dilakukan untuk mengukur ketersampaian materi dengan melakukan test sebelum dan sesudah 

sosialisasi. Dari hasil evaluasi terhadap 20 warga, didapatkan pengetahuan warga meningkat dibadingkan sebelum 

dilakukan sosialisasi. 

 

Kata kunci: Air bersih, geolistrik, Lampung Selatan 

 

 

1. Pendahuluan  

Secara disadari atau tidak, proses algomerasi 

wilayah telah terjadi, yaitu penyatuan beberapa 

daerah kabupaten dan kota sebagai satu kawasan 

pertumbuhan strategis. Peningkatan daerah hunian 

di Bandar Lampung pun mulai bergeser ke 

kabupaten-kabupaten sekitar bandar lampung. 

Pertumbuhan ini dapat terlihat pada foto udara 

Gambar 1. Terlihat daerah yang sebelumnya 

kosong sebagai lahan kosong atau lahan pertanian 

pada tahun 2016, telah menjadi daerah pemukiman 

pada tahun 2019. Kepadatan yang paling signifikan 

terjadi di pinggir Kota Bandar Lampung dan 

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung 

Selatan. Salah satu daerah di Kecamatan Jati 

Agung yang sedang berkembang adalah Kampung 

Cendikia, Dusun 2B, Desa Fajar Baru yang hanya 

berjarak 2 km dari batas kota bandar lampung, 

Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung 

Senang, Bandar Lampung. 

Pembangunan yang pesat di daerah ini 

belum dibarengi dengan penyediaan fasilitas air 

bersih dari pemerintah, sehingga masyarakan 

secara mandiri membuat sumur di rumah. Di 

Kampung Cendikia, setiap rumah membuat sumur 

bor dengan kedalaman 30-40 m.  Peraturan 

Pemerintah no 43 tahun 2008 tentang air tanah 

tidak menjelaskan adanya pembatasan untuk 

pembuatan sumur bor disetiap rumah. Sementara 

itu, menurut Waller, 2016 pembuatan sumur bor 

yang sangat dekat antar sumur bor satu dengan 



 
PROSIDING SENAPATI 

 (SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI) 
BANDAR LAMPUNG, 08 AGSTUS 2022 

E-ISSN: 2685-0427 

140 

 

yang lain dapat menyebabkan penurunan muka air 

tanah yang menerus dan lebih cepat. Penurunan 

muka air tanah ini selanjutnya dapat 

mengakibatkan kelangkaan air dan penurunan 

muka tanah (Teatini, 2011). 
 

 

Gambar 1. Perkembangan daerah Labuhan Dalam, Bandar Lampung dan Desa Fajar Baru, Lampung Selatan a) Mei 

2016 dan b) November 2019. Pertumbuhan ini dapat terlihat pada foto udara Gambar 1. Terlihat daerah yang 

sebelumnya kosong sebagai lahan kosong atau lahan pertanian pada tahun 2016, telah menjadi daerah pemukiman pada 

tahun 2019. 

 

Dengan kondisi tersebut, diperlukan sebuah 

usaha yang dapat memberi bantuan kepada warga 

dalam bentuk pengetahuan tentang hidrologi dan 

pengaruh pembuatan sumur bor dangkal secara 

simultan, serta mencari sumber air alternatif yang 

berasal dari akuifer dalam. Akifer dalam di sini 

adalah akuifer yang memiliki sistem berbeda dari 

akuifer yang di maanfaatkan warga saat ini. Target 

akuifer dalam ini adalah akuifer dengan debit besar 

dan kedalaman kurang lebih 100 m di bawah 

permukaan tanah. Karena sumur ini dalam, maka 

biaya yang digunakan untuk membaut sumur ini 

tidak sedikit. Untuk membantu memcahkan 

masalah ini, tim memberikan solusi mengidentifkas 

dan memberikan rekomendasi kedalaman dan 

posisi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan 

pemboran. 

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dapat dijabarkan sebagai 

1. Mengidentifikasi kedalaman, sifat, dan 

kualitas akuifer dalam sebagai sumber air 

sumur warga Kampung Cendikia. 

2. Merekomendasikan kedalaman dan lokasi 

sumur bor warga Kampung Cendikia. 

3. Mengedukasi masyarakat mengenai ilmu 

hidrologi dan kualitas air untuk kegiatan 

sehari-hari. 

2. Kajian Pustaka 

Secara sederhana, siklus hidrologi 

merupakan suatu proses sirkulasi air yang terus 

menerus dari darat dan laut menuju atmosfer yang 

berulang kembali dan berkelanjutan. Air ini 

kemudian bertransformasi seperti hujan atau salju 

menuju tanah tempat ia berevaporasi atau mengalir 

kembali ke aliran  sungai; dan atau menginfiltrasi 

ke dalam tanah dan batuan, yang sebagian akan 

kembali ke atmosfer melalui tanaman. Sisanya 

menjadi air tanah, yang akhirnya merembes ke 

aliran atau danau yang akan menguap atau 

mengalir menuju ke lautan. 
 

 
Gambar 2. Siklus hidrologi berkelanjutan. 

 

B A 
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Air tanah adalah faktor penting dalam bagian 

umum proses presipitasi yang menyusup melalui 

tanah ke zona “water table”. Material tak jenuh di 

atas “water table” berisi udara dan air di pori 

batuan dan sangat berperan dalam pertumbuhan 

vegetasi. Di zona jenuh di bawah “water table”, air 

tanah mengisi ruang antara partikel batuan dan 

dalam rekahan batuan dasar. Zona-zona di bawah 

tanah yang dapat menyimpan air disebut sebagai 

akuifer. Tidak jarang terdapat beberapa akuifer di 

bawah permukaan bumi, akuifer dangkal yang 

dapat terisi dalam waktu tahunan atau akuifer 

dalam yang dapat terisi dalam waktu ratusan tahun 

(Gambar 3). 

 

 
Gambar 3. Arah dan laju pergerakan air tanah. 

 

Ketersediaan air di sumur berhubungan 

dengan ketinggian muka air tanah dari akuifer. 

Salah satu penyebab pengeringan sumur adalah 

penurunan muka air tanah yang terkait dengan 

meningkatnya aktivitas pemompaan di area 

sekitarnya. Pengembangan pemukiman padat 

penduduk dengan lingkup terbatas dan penggunaan 

sumur pribadi telah banyak dilakukan di daerah 

pedesaan. Tidak seimbangnya produksi akuifer 

yang relatif tidak banyak dengan penggunaan air 

tanah menyebabkan kerucut depresi akan 

berkembang di sekitar masing-masing sumur 

(Gambar 4). Dengan demikian, beberapa sumur 

domestik yang berdekatan dapat menciptakan 

penurunan muka air yang terkonsentrasi jika 

pemompaan melebihi pengisian alami ke sistem 

(kecuali air yang ditarik dikembalikan ke akuifer 

melalui sistem septik). Alasan utama ketiga bahwa 

sumur-sumur pedesaan "mengering" adalah 

pemasangan sumur-sumur berkapasitas lebih besar 

untuk keperluan-keperluan kota, industri, atau 

pertanian yang berdekatan dengan daerah-daerah 

pemukiman. Pengambilan air tanah dengan cukup 

signifikan dapat menyebabkan kerucut depresi 

yang meluas dan berpotongan satu sama lain dan 

menyebabkan penurunan level air secara umum 

yang memengaruhi sumur domestik terdekat. 

 
Gambar 4. Efek pemukiman terkonsentrasi pada 

permukaan air tanah (Waller, 2016) 

 

Akuifer di Kampung Cendikia yang 

memiliki jenis batuan yang sama dengan 

Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung 

adalah akuifer dengan produktifitas rendah 

(Bappeda Kota Bandar Lampung, 2011). Akuifer 

jenis ini memiliki rentang debit 0,1 sampai 1 L/s 

dengan tanah yang merupakan sedimentasi dari 

bautan vulkanik klastik, yang sesuai dengan 

formasi Lampung dengan dominasi batuan Tuff. 

 

Geolistrik 
Geolistrik adalah ilmu yang mempelajari 

tentang sifat aliran listrik dalam bumi dengan 

berdasarkan sifat-sifat kelistrikan medium. Metode 

geolistrik disebut juga metode eksplorasi geofisika 

dimana menganalisa tentang tahanan jenis, sifat 

aliran listrik di dalam batuan dan bagaimana cara 

mendeteksi dari permukaan meliputi pengukuran 

potensial arus. 

Batuan-batuan di dalam bumi dan beberapa 

material lainnya yang terkandung (misalnya fluida, 

mineral, dan lain sebagainya) mempunyai 

resistivitas atau konduktivitas tertentu. Resistivitas 

adalah ukuran bagaimana suatu material 

mengalirkan aliran arus listrik. Batuan berpori 

dengan kandungan fluida yang bersifat elektrolit 

biasanya memiliki nilai resistivitas yang rendah, 

hal ini menandakan batuan tersebut mempunyai 

kemampuan yang baik dalam mengalirkan aliran 

arus listrik atau batuan tersebut bersifat konduktif. 

Distribusi resistivitas di bawah permukaan bumi 

diperoleh dari hasil perekaman beda potensial di 

permukaan akibat dari adanya arus listrik yang 
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diinjeksikan ke dalam bumi melalui suatu 

elektroda. 

Survei geolistrik 2D dilakukan untuk 

mengukur titik-titik di bawah permukaan bumi 

dengan kedalaman tertentu dan jarak tertentu pada 

permukaan bumi (Gambar 5). Dalam survei ini titik 

datum yang diukur berada pada berbagai nilai x, y, 

dan z yang berada pada area target pengukuran. 

Pengukuran 2D dapat dianggap sebagai 

pengukuran 1D yang dilakukan beberapa kali pada 

tempat yang berbeda pada satu garis di permukaan 

bumi. Survei geolistrik 2D dapat menghasilkan 

data bawah permukaan ke arah horizontal dan 

vertikal yang sering digunakan untuk memetakan 

persebaran akuifer dalam (Ratnakumari, 2012).  
 

 
Gambar 5. a) Model survei 1D; b) Model Survei 2D. 

 

Kualitas Air Bersih 
Kualitas air yang layak digunakan oleh 

masyarakat telah ditentukan sebelumnya pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2017. Aturan tersebut kami 

persingkat sesuai dengan uji yang dilakukan 

sebagai berikut : 

Tabel 1. Standar baku mutu air untuk sanitasi 

higenis dan pemandian. 

Parameter Satuan Higenis 
Pemandian 

Umum 

TDS mg/L 1000 - 

Kekeruhan NTU 25 - 

Warna TCU 50 1,6 

Iron mg/L 1 <3 

Fluoride mg/L 1,5 - 

Manganese mg/L 0,5 - 

Chloride mg/L 250 - 

Nitrite mg/L 1 - 

Sulfate mg/L 400 - 

Total 

Coliform 

col/ 

100mL 
50 410 

Total 

Coliform 

modifikasi 

col/ 

100mL 
50 410 

 

 

3. Metode 

a. Memetakan kondisi alam berupa kondisi 

geologi dan hidrologi di daerah Kampung 

Cendikia. 

b. Hasil pemetaan tersebut disimulasikan dalam 

bentuk simulasi siklus hidrologi dan simulasi 

survei geofisika. 

c. Pengambilan sampel air dari beberapa rumah 

warga. 

d. Data survei geofisika bersama dengan data 

geologi diinterpretasikan sehingga didapatkan 

model bawah permukaan yang menampilkan 

kedalaman akuifer dalam.  

e. Rekomendasi kedalaman sumur bor dan 

pemaparan kulaitas air hasil uji laboratorium 

tersebut didiskusiakan bersama warga dalam 

bentuk sosialisasi dan edukasi. 
 

4. Hasil dan Pembahasan  
Kegiatan yang dilakukan adalah uji kulaitas 

air di laboratorium, survey geologi, dan survey 

geolistrik. Persebaran posisi sampel air dan survey 

geolistrik ditunjukkan pada gambar berikut ini.  

 



 
PROSIDING SENAPATI 

 (SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI) 
BANDAR LAMPUNG, 08 AGSTUS 2022 

E-ISSN: 2685-0427 

143 

 

Gambar 6. Lokasi pengukuran geolistrik dan titik 

pengambilan sempel air. 

 

Persiapan awal  

Tahapan ini bertujuan untuk mempersiapkan 

materi dan perlengkapan pelaksanaan kegiatan 

khususnya dalam mematuhi standar protokol 

kesehatan. Persiapan dilakukan pada bulan Juni 

2021 berupa melakukan koordinasi dan wawancara 

dengan ketua RT setempat. 

 

Survey Lokasi 

Survey lokasi dilakukan untuk memetakan 

lokasi survey geologi dan geolistrik sehingga dapat 

mewakili keadaan secara lengkap. Selain itu 

dilakukan juga wawancara dengan warga secara 

acak. Wawancara ini dilakukan unutk 

mengidentifikasi masalah sehingga dapat dipilih 

metode pengujian sampel air yang tepat. Posisi 

pengambilan sampel air dilakukan di titik 

pengukuran geolistrik agar dapat dihubungkan 

secara komprehensif. 

 

Uji sampel air di laboratorium 

Dilakukan pengambilan sampel air sebanyak 

tiga titik yang tersebar sepanjang lintasan 

pengukuran geolistrik. Pengambilan sampel 

dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021 pada tiga 

titik, yaitu titik 1, 2, dan 3 (Gambar 6). Setiap titik 

diwakilli oleh 2 liter air yang diambil dari sumur, 

dan tangki air. 

Sampel tersebut dibawa ke laboratorium 

yang dimiliki oleh PT. Sucofindo. Laboratorium 

telah terakreditasi KAN dan ISO. Hasil tersebut 

selanjutnya dianalisis dengan membandingkan 

terhadap standar keperluan tertentu. Untuk 

keperluan konsumsi kami bandingkan dengan 

standar keperluan higenis, sedangkan untuk 

keperluan mandi dan cuci kami bandingkan dengan 

standar keperluan pemandian umum. Dari 

perbandingan tersebut didapat bahwa kulaitas 

parameter fisika dan kimia dari air di Kampung 

Cendikia sudah memenuhi standar minimal 

higenis. Standar parameter biologi yang melebihi 

standar keperluan higenis. Sampel 1 merupakan 

sampel dari tangki penyimpanan pada sumur 40 

meter. Pada sampel ini diketahui bahwa untuk 

kegiatan mandi dan mencuci air ini masih cukup 

baik digunakan. Sampel 2 adalah sampel dari 

sumur tanpa pengendapan di tangki. Pada sampel 

ini didapat bahwa kandungan Coliform 75% lebih 

tinggi dari standar. Sementara itu, sampel 3 adalah 

air yang telah berada didalam tangki dalam waktu 

yang lama, lebih dari 1 bulan. Pada sampel ini 

didapatkan bahwa air telah mengandung banyak 

konten Coliform.  

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa kandungan Coliform merupakan faktor 

utama yang perlu diwaspadai dari kulaitas air di 

Kampung Cendikia. Dengan adanya kandungan 

Coliform yang tinggi ini, air yang digunakan dapat 

menyebabkan masalah pencernaan, gatal-gatal, 

atau bekas yang menguning pada penampungan air 

atau alat masak. Oleh karena itu, harus dilakukan 

treatment/perlakuan tambahan sebelum mengguna-

kan air, seperti memasak air hingga mendidih atau 

menambahkan zat kimiawi untuk membunuh 

bakteri ini. Selain itu jangan terlalu lama 

menyimpan air di dalam tangki penyimpanan. 

Survey Geologi dan Geolistrik 

Survey geologi dan geolistrik digunakan 

untuk melihat lokasi akuifer air di bawah tanah dan 

kondisi kemenerusan batuan di bawah permukaan. 

Kegiatan ini dilakukan pada jalan utama Kampung 

Cendikia. Hasil yang didapat adalah pada daerah 

ini ditemukan dua akuifer pada kedalaman 15 m 

dan lebih dari 35 m. Akuifer pada kedalaman 15 m 

tidak banyak memiliki cadangan air. Hal ini sesuai 

dengan hasil wawancara dengan warga bahwa pada 

sumur dengan kedalaman 15 m air kotor dan cepat 

kering. Pada kedalaman lebih dari 35 m adalah 

akuifer yang mengandung banyak air. Akuifer ini 

lah yang dimanfaatkan oleh warga setempat dengan 

sumur mereka yang memiliki kedalaman 40 m.  
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Gambar 7. Kegiatan survey geologi dan geolistrik 

bersama mahasiswa Tek. Geofisika Unila. 

 

Selain itu diketahui pula bahwa batuan pada 

daerah ini memiliki porositas dan permeabilitas 

yang tinggi. Hal ini menyebabkan air dapat cepat 

turun ke bawah ke dalam akuifer. Dengan 

berlandasakan hal tersebut diketahui bahwa warga 

harus memberi jarak yang cukup jauh antara septic 

tank dengan sumur, minimal 10 m. Hal ini telah 

dilakukan oleh warga karena sebagian besar sumur 

warga berada di depan rumah dan septic tank 

berada di belakang. 

 

Sosialisasi 

Untuk menyampaikan hal tersebut kami 

melakukan edukasi dalam dua bentuk sosialisasi. 

Sosialisasi pertama adalah sosialisasi pintu ke pintu 

pada beberapa warga agar proses diskusi lebih 

fokus dan mencegah kerumunan yang berlebihan, 

karena pada saat dilaksanakan kegiatan ini sedang 

diterapkan regulasi PPKM untuk menekan 

penyebaran Covid-19. Setelah regulasi PPKM level 

tinggi dicabut kami melaksanakan sosialisasi tahap 

kedua yaitu sosilaisasi bersama dengan kegiatan 

warga di lapangan umum.  

Saat sosialisasi pintu ke pintu kami 

melaksanakan pretest dan posttest untuk mengkur 

pemahaman warga terhadap kondisi air di rumah 

mereka dan kondisi air yang layak konsumsi atau 

guna. Berikut ini adalah hasil dan rekomendasi 

yang dipaparkan saat sosialisasi kepada warga 

Kampung Cendikia.  

 

 
Gambar 8. A) dan B) Kegiatan sosialisasi pintu ke 

pintu. C) dan D) Kegiatan sosialisasi di lapangan 

setelah wilayah ini masuk PPKM level 1. 

 

Hasil survey dan uji 

a. Desain sumur yang ada telah memadai 

b. Air layak digunakan untuk mandi dan kegiatan 

non-konsumsi 

c. Air yang akan dikonsumsi butuh perlakukan 

tambahan.  

d. Jika air telah lama ditampung di tangki 

penam-pungan, segera kuras dengan air baru. 

Rekomendasi : 

a. memasak air hingga mendidih  

b. penambahan zat pembunuh bakteri ke dalam 

bak mandi  

c. memastikan jarak sumur dan septic tank cukup 

jauh (> 10 m) 

 

Hasil Pretest dan Posttest 

Evaluasi dilakukan untuk mengukur keter-

sampaian materi dengan melakukan test sebelum 

dan sesudah sosialisasi. Dari hasil evaluasi 

terhadap 20 warga, didapatkan pengetahuan warga 

meningkat dibadingkan sebelum dilakukan 

sosialisasi. Dari 20 responden 3 orang mendapat 

nilai pretest di atas 50%. Dari 20 responden 19 

orang mendapat nilai posttest di atas 50%. 

 

5. Kesimpulan 

Kegiatan dilaksanakan untuk menjawab 

masalah ketersediaan air bersih warga Kampung 

Cendikia, Lampung Selatan. Kegiatan survey 

geologi dan geolistrik serta uji kualitas air yang 

dilaksanakan mampu menjawab akar masalah yang 

ada. Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain: 

desain sumur memiliki kedalaman 35-40 m, 
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berjarak lebih dari 10 m dari septic tank dan perlu 

adanya treatment tambahan agar air dapat 

dikonsumsi karena adanya bakteri Coliform. 

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan berjalan 

dengan sukses dengan indikator pengetahuan 

warga meningkat dibadingkan sebelum dilakukan 

sosialisasi. 
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Abstrak 
 

Kelurahan Langkapura Baru merupakan salah satu kelurahan dari lima kelurahan yang masuk dalam wilayah 

kecamatan Langkapura. Kelurahan Langkapura Baru merupakan wilayah yang sangat penting 

karena jalan utama di kelurahan ini, walaupun kecil, jalan ini menjadi jalan penghubungkan dengan kelurahan lain 

yang banyak fasilitas pendidikannya melalui jalan Imam Bonjol. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah wilayah ini 

cukup aman dari bahaya banjir, maka saluran drainase yang ada di wilayah ini perlu untuk dievaluasi, khusus nya 

saluran drainase jalan Darussalam yang masuk dalam wilayah kelurahan Langkapura Baru. Dari hasil perhitungan 

didapat bahwa untuk kala ulang satu tahunan, dimensi saluran existing masih perlu untuk diperbesar khususnya pada 

ruas jalan Darussalam yang kemiringan saluran nya relatif lebih landai dan sedikit berbukit. 

 

Kata kunci: saluran drainase, debit aliran, kelurahan Gunung Terang 

 

 

1. Pendahuluan  

Kelurahan Langkapura Baru masih 

masuk dalam wilayah kecamatan Langkapura. 

Kecamatan Langkapura ini berbatasan dengan 

wilayah kecamatan lainnya. Sebelah utara 

berbatasan dengan kecamatan Rajabasa. Bagian 

Timur berbatasan dengan kecamatan Labuhan 

Ratu dan kecamatan Tanjung Karang Barat. 

Sebelah selatan masih berbatasan dengan 

Kecamatan Tanjung karang Barat. Sedangkan 

sebelah barat berbatasan dengan kecamatan 

Kemiling (BPS, 2019). 

Kecamatan Langkapura terdiri dari 5 

kelurahan. Kelurahan Langkapura, kelurahan 

Langkapura Baru, kelurahan Gunung Terang, 

kelurahan Gunung Agung, dan kelurahan 

Bilabong Jaya (BPS, 2019). 

Langkapura Baru adalah kelurahan yang 

berada di kecamatan Langkapura, Kota Bandar 

Lampung, Lampung, Indonesia. Sebelum 

Kecamatan Langkapura dibentuk, kelurahan ini 

berada di kecamatan Tanjung Karang Barat.  

Berdasarkan kecamatan Langkapura dalam 

angka 2019 (BPS, 2019) diketahui bahwa di 

wilayah kelurahan Langkapura Baru terdapat 

beberapa sekolah atau fasilitas pendidikan. Di 
Kelurahan ini terdapat hanya 1 sekolah 

menengah pertama (SMP). Akan tetapi di 

kelurahan ini terdapat Madrasah Ibtidaiyah atau 

setingkat SD.  

Pada tahun 2018 tercatat jumlah penduduk 

di kelurahan Langkapura Baru berjumlah 7.063 

jiwa yang terdiri dari 3.546 laki laki dan 3.517 

perempuan (BPS, 2019). 

Di Kecamatan Langkapura, jumlah 

penduduk kelurahan Langkapura Baru termasuk 

sedang bila dibandingkan dengan kelurahan lain 

yang berada di kecamatan Langkapura. 

Berdasarkan luas wilayah, kelurahan Langkapura 

Baru juga luas wilayahnya termasuk sedang bila 

dibandingkan dengan kelurahan lain di wilayah 

kecamatan Langkapura. Dengan kondisi luas 

wilayah sedang, kepadatan penduduk di wilayah 

ini juga termasuk sedang dibandingkan dengan 

wilayah lain di kecamatan Langkapura, yaitu 

sebesar 5.606 jiwa per km2 (BPS, 2019). 

mailto:ahmad.zakaria@eng.unila.ac.id
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Terang,_Langkapura,_Bandar_Lampung
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https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Terang,_Langkapura,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Terang,_Langkapura,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Terang,_Langkapura,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Terang,_Langkapura,_Bandar_Lampung
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Kelurahan ini berlokasi dipinggir jalan 

Imam Bonjol. Kelurahan ini juga dilalui oleh dua 

jalan penghubung. Jalan ini merupakan jalan 

penghubung antar wilayah kelurahan Langkapura 

Baru dengan wilayah kelurahan lainnya. Jalan 

tersebut adalah, Jalan Darussalam dan jalan Bukit 

Cendana atau jalan Kepodang. Jalan Darussalam 

ini menghubungkan jalan Imam Bonjol dengan 

kelurahan Langkapura Baru dan kelurah bukit 

Bilabong Jaya, sedangkan jalan Kepodang 

menghubungkan wilayah kelurahan Langkapura 

Baru dan kelurahan Bilabong dengan wilayah 

kelurahan Susunan Baru, kelurahan Gedong Air 

dan kelurahan Kepala Tiga atau kecamatan 

Tanjung Karang Pusat.  

Wilayah kelurahan Langkapura Baru ini 

dilalui oleh anak sungai yang mengalir dari 

wilayah bagian barat kelurahan ke wilayah 

bagian timur. Anak sungai inilah yang menjadi 

saluran drainase utama atau drainase andalan 

yang mengalirkan air hujan yang jatuh pada 

wilayah kelurahan Langkapura Baru tersebut.  

Wilayah Langkapura Baru merupakan 

wilayah yang agak perbukit yang secara rerata 

kemiringan Daerah Aliran Sungai ini cenderung 

dari arah Barat ke arah Timur dan Tenggara. 

Sedangkan arah Jalan Darussalam cenderung 

tegak lurus dengan arah kemiringan atau arah 

aliran air permukaan secara umum. Kondisi ini 

mengakibatkan saluran drainase jalan yang ada 

tidak bisa mengalirkan air limpasan permukaan 

secara lebih efektif. Oleh karena itu kondisi ini 

perlu dikaji agar peluang terjadi banjir dapat 

diperkirakan lebih awal. 

 

2. Bahan dan Metode 

2.1. Bahan 

 Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan 

kajian ulang dengan cara mengevaluasi dimensi 

drainase jalan yang sudah ada. Bahan yang 

dipergunaan untuk kegiatan ini adalah berupa 

data kontur atau peta kontur yang diambil dari 

Google Earth yang didapat dengan menggunakan 

perangkat lunak seperti Google Mapper, Excel 

dan lain sebagainya 

 

2.2. metode 

 Metode atau rumus yang dipergunakan 

untuk melakukan desain ulang dimensi drainase 

jalan Darussalam adalah sebagai berikut: 

 

Persamaan kontinyuitas 

Diketahui bahwa suatu aliran air yang 

mengalir melalui suatu saluran dapat dirumuskan 

sbb: 

 

𝑄 = 𝐴1 𝑉1 = 𝐴2 𝑉2  (1) 

 

Dimana: Q adalah debit aliran (m3/detik), A1 dan 

A2 adalah luas tampang basah 1 dan 2 

saluran(m2), V1 dan V2 adalah kecepatan aliran 

(m/detik) di tampang 1 dan 2 dengan asumsi 

bahwa tidak ada aliran yang masuk dan aliran 

yang keluar dari saluran tersebut. 

 

Persamaan Aliran 

Persamaan aliran air yang terjadi di alam 

dapat dirumuskan dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut (Suripin, 2003), 

 

𝑉 =
1

𝑛
 𝑅2/3 𝑆1/2  (2) 

 

Dimana R adalah jari jari hidrolis tampang aliran 

dalam meter, S adalah kemiringan saluran atau 

kemiringan drainase dan n adalah koefisien 

kekasaran Manning. Dimana besarnya nilai R 

ditentukan dengan rumus (Suripin, 2003): 

𝑅 =
𝐴

𝑃
   (3) 

 

Dimana P adalah keliling basah tampang aliran 

dalam meter. 

 

Kecepatan Aliran 

Selain dengan menggunakan rumus 

sebelumnya, kecepatan aliran juga dapat 

ditentukan dengan menggunakan persamaan Dr. 

Rziha sebagai berikut (Departemen PU, 1992), 

 

𝑉 = 72  (
𝐻

𝐿
)

0,6
  (4) 

 

Dimana: H adalah beda tinggi (kilometer) dari 

elevasi titik awal di hulu saluran dan elevasi titik 

akhir di hilir saluran yang diukur alirannya. L 
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adalah panjang saluran (kilometer) dari hulu 

sampai hilir saluran . 

 

Waktu konsentrasi aliran 

Waktu konsentrasi atau waktu yang 

dibutuhkan hujan sampai terjadi aliran pada suatu 

titik dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut (Departemen PU, 1992), 

 

𝑡 =
𝐿

𝑉
   (5) 

 

Dimana: t adalah waktu (jam) konsentrasi aliran, 

L adalah Panjang saluran (km), dan V adalah 

kecepatan aliran (km/jam). 

 

Curah hujan rancangan 

Dengan penggunakan curah hujan harian 

maksimum tahunan dan waktu konsentrasi, dapat 

dihitung curah hujan rancangan dengan 

menggunakan rumus Mononobe sebagai berikut 

(Suripin, 2003), 

 

𝐼 =
𝑅

24
 (

24

𝑡
)

2/3
   (6) 

 

Dimana: I adalah intensitas hujan (mm/jam), R 

adalah curah hujan harian dalam mm dan t adalah 

waktu konsentrasi aliran dalam jam. 

 

Rumus Rasional 

Untuk menghitung debit puncak, dapat 

dipergunakan rumus rasional sebagai berikut 

(Rohmani dkk, 2016), 

 

𝑄𝑝 = 0,278  𝐶  𝐼  𝐴  (7) 

 

Dimana: Qp adalah debit puncak dalam m3/detik, 

C adalah koefisien pengaliran, I adalah intensitas 

hujan dalam mm/jam, dan A adalah luas Daerah 

Aliran Sungai (DAS) dalam km2. Dengan 

menggunakan rumus ini maka akan didapat debit 

maksimum yang akan terjadi. Berdasarkan 

Persamaan (1) dan (2) dapat dihitung dimensi 

saluran yang diperlukan untuk mengaliran debit 

tersebut. 

 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Wilayah Gunung Terang termasuk dalam 

wilayah kecamatan Langkapura. Peta lokasi 

kecamatan Langkapura ini dapat dilihat pada peta 

administrasi Kota Bandar Lampung sebagai 

berikut: 

 

 
 

Gambar 1. Peta administrasi Kota Bandar 

Lampung. 

Warna kuning dari Gambar 1 menunjukkan 

wilayah kecamatan Langkapura yang meliputi 5 

kelurahan, kelurahan Langkapura, kelurahan 

Langkapura Baru, kelurahan Gunung Terang, 

kelurahan Gunung Agung, dan kelurahan 

Bilabong. 

Berdasarkan peta dari Google Map 

didapat peta untuk wilayah Kelurahan 

Langkapura Baru, seperti terlihat pada Gambar 2 

sebagai berkut, 

 

 
 

Gambar 2. Google Maps Wil. Langkapura Baru. 

 



 
PROSIDING SENAPATI 

 (SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI) 
BANDAR LAMPUNG, 08 AGSTUS 2022 

E-ISSN: 2685-0427 

149 

 

Berdasarkan wilayah kelurahan Langka-

pura Baru dari Google Map maka didapat peta 

dari Google Earth seperti Gambar 3 berikut, 

 

 
 

Gambar 3. Google Earth Wil. Langkapura Baru. 

 

Berdasarkan data yang didapat dari Google Earth 

dengan menggunakan Global Mapper didapat 

peta kontur dan profil kemiringan jalan 

Darussalam seperti dalam Gambar 4 berikut, 

 

 
 

Gambar 4. Kontur Topografi wilayah kelurahan 

Langkapura Baru dan Profil kemiringan Jalan 

Darussalam. 

 

Berdasarkan Gambar 4 dan Gambar 

profil kemiringan jalan dan sungai lainya. 

Didapat rekapitulasi profil kemiringan jalan dan 

sungai sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 

sebagai berikut, 

 

Tabel 1. Variasi kemiringan ruas jalan di wilayah 

kelurahan Langkapura Baru. 

 

Ruas Batas Jalan S 

1 Jalan Darussalam 1,3 %, -1,3 % 

2 Sungai Darussalam 1,7 %, -1,8 % 

3 Gang Dahlia 1 0 % 

4 Gang Dahlia 2 0 % 

5 Jalan Gang Langgar 0,6 %, -1,3 % 

6 Jalan Gang Kuyang 3,4 %, -3,6 % 

7 Jalan Gng. Murni – Gng. 

KBN 
1,1 s/d 1,4 % 

8 Jalan Bukit Kencana 2,7 %, -2,2 % 

 

Tabel 2. Variasi panjang dan lebar ruas jalan di 

wilayah kelurahan Langkapura Baru. 

 

Nama Jalan Lebar Panjang 
Jalan Darussalam 4 meter 750 m 

Sungai Darussalam 3 meter 1030 m 

Gang Dahlia 2 2,5 meter 135 m 

Gang Dahlia 2 2,5 meter 113 m 

Jalan Gang Langgar 3 meter 361 m 

Jalan Gang Kuyang 3 meter 195 m 

Gng Murni – Gng.KBN 3 meter 658 m 

Jalan Bukit Kencana 3 meter 435 m 

 

Diasumsikan bahwa curah hujan harian 

maksimum tahunan R diambil sebesar 63 mm. 

Diasumsikan  panjang saluran (L) dari 

perumahan sampai ke drainase sisi kiri dan kanan 

jalan Darussalam adalah 20 m dengan 

kemiringan 1%. 

   

Berdasarkan Tabel 2 dan data diatas 

dapat dihitung debit yang terjadi pada masing 

masing ruas jalan sebagai berikut, 

 

Tabel 3. Hasil perhitungan aliran. 

 
ruas C A S L (km) H (km) 

1 0,300 0,015 0,038 0,770 0,029 

2 0,300 0,021 0,121 1,050 0,127 

3 0,300 0,003 0,010 0,155 0,002 

4 0,300 0,003 0,010 0,133 0,001 

5 0,300 0,008 0,080 0,381 0,030 

6 0,300 0,004 0,221 0,215 0,048 

7 0,300 0,014 0,032 0,678 0,022 

8 0,300 0,009 0,075 0,455 0,034 

 

 

 



 
PROSIDING SENAPATI 

 (SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI) 
BANDAR LAMPUNG, 08 AGSTUS 2022 

E-ISSN: 2685-0427 

150 

 

Tabel 3. Hasil perhitungan debit (lanjutan). 

 
ruas R V tc I Qp 

1 63,0 10,121 0,076 121,6 0,156 

2 63,0 20,277 0,052 157,2 0,275 

3 63,0 4,543 0,034 207,6 0,054 

4 63,0 4,543 0,029 229,9 0,051 

5 63,0 15,819 0,024 261,9 0,166 

6 63,0 29,105 0,007 575,8 0,206 

7 63,0 9,129 0,074 123,6 0,140 

8 63,0 15,218 0,030 226,7 0,172 

 

Berdasarkan Tabel 3 dihitung dimensi 

saluran yang memenuhi atau dapat menampung 

debit aliran di atas. Hasil perhitungan nya dapat 

dilihat pada Tabel 4 berikut, 

 

Tabel 4. Hasil perhitungan dimensi. 

 

ruas B (m) H (m) A (m2) S 

1 0,5 0,75 0,375 0,038 

2 0,5 0,75 0,375 0,121 

3 0,5 0,75 0,375 0,01 

4 0,5 0,75 0,375 0,01 

5 0,5 0,75 0,375 0,08 

6 0,5 0,75 0,375 0,221 

7 0,5 0,75 0,375 0,032 

8 0,5 0,75 0,375 0,075 

 

Tabel 4. Hasil perhitungan dimensi (lanjutan). 

 

Ruas n P R Qd 

1 0,15 2,0000 0,1875 0,1596 

2 0,15 2,0000 0,1875 0,2849 

3 0,15 2,0000 0,1875 0,0819 

4 0,15 2,0000 0,1875 0,0819 

5 0,15 2,0000 0,1875 0,2316 

6 0,15 2,0000 0,1875 0,3850 

7 0,15 2,0000 0,1875 0,1465 

8 0,15 2,0000 0,1875 0,2243 

 

Dari Tabel 4 direncanakan debit (Q) 

disain (Qd) lebih besar dari Q puncak (Qp). 

Sehingga dimensi saluran yang dihitung data 

dibandingkan dengan dimensi saluran yang ada 

pada drainase jalan yang ada dan terhubung di 

jalan Darussalam. 

Dari hasil pengamatan di lapangan 

bahwa drainase yang ada adalah sangat 

bervariasi. Dari ukuran 0,3 × 0,4 m sampai 

dengan 0,4 × 0,6 meter. Ini dapat dilihat dari 

Gambar 5. Gambar ini merupakan salah satu ruas 

drainase di sisi kanan jalan Darussalam dari arah 

jalan Imam Bonjol menuju jalan Kepodang. 

 

 
Gambar 5. Drainase jalan Darussalam. 

 

Dari Hasil perhitungan didapat bahwa 

untuk dimensi drainase 0,3m × 0,4m tidak cukup 

untuk menampung debit aliran yang terjadi. 

Untuk dimensi saluran drainase 0,4m × 0,6m, 

saluran hanya dapat mengalirkan debit dengan 

baik hanya untuk beberapa ruas yang memang 

alirannya kecil. Sedangkan untuk saluran 

drainase secara keseluruhan aliran debit lebih 

besar dari daya tampung saluran. 
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Dari hasil perhitungan didapat bahwa 

dimensi saluran seharusnya diperbesar menjadi 

0,5m × 0,75m. Hasil Perhitungan ini sangat 

tergantung dari akurasi data, baik kemiringan 

saluran, luas DAS maupun parameter lainnya 

seperti koefisien pengaliran, Panjang saluran, 

serta koefisien Manning. Oleh karena itu, untuk 

mengurang kemungkinan terjadi limpasan aliran 

yang berlebih sebaiknya setiap rumah di wilayah 

ini membuat sumur sumur resapan, sumur 

resapan individu atau sumur resapan yang 

dibangun secara berkelompok atau sumur resapan 

komunal. Dengan adanya sumur resapan, jumlah 

aliran limpasan permukaan dapat jauh berkurang. 

 

Kesimpulan:  

Berdasarkan hasil perhitungan ini dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan besarnya debit 

aliran yang terjadi pada drainase jalan 

Darussalam untuk kala ulang tahunan, maka 

drainase yang ada sekarang masih perlu 

diperbesar. 
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Abstrak 

Perencanaan adaptasi bangunan  rumah DASWATI mengacu pada peraturan pengembangan bangunan seperti yang 

tertuang dalam undang-undang cagar budaya. Melalui kegiatan ini, adaptasi bangunan DASWATI diharapkan dapat 

mengintegrasikan serta mengakomodasi pemenuhan kebutuhan kegiatan ruang kota. Seperti dengan cara adaptive 

reuse. Adaptive reuse memungkinkan bangunan cagar budaya dapat diselamatkan, dipertahankan , dilindungi serta 

dilestarikan dengan cara melakukan perbaikan dengan sedikit perubahan yang mendasar, menyesuaikan fungsi 

kebutuhan dalam bangunan tersebut agar bangunan terpelihara dengan baik. Selain itu tetap memperthatikan prinsip 

kemanfaatan, keamanan, serta keterawatan. Adaptasi bangunan cagar budaya adalah upaya pengembangan Cagar 

Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang 

tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. 

Berlokasi di Kelurahan Enggal. Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung yang memiliki beragam aktifitas maupun 

fasilitas pendukung kawasan, tak terkecuali bangunan rumah tinggal yang saat ini kondisinya memprihatinkan dan 

memiliki arti penting bagi sejarah, khususnya sejarah berdirinya Provinsi Lampung. Semoga pengabdian ini berdampak 

pada pembangunan dan warga masyarakat di Kota Bandar Lampung khususnya dan Provinsi Lampung pada umumnya.  

Kata kunci: Adaptasi , pelestarian cagar budaya, Adaptive Reuse, Kelurahan Enggal  

 

 

1. Pendahuluan  
Kota dengan berbagai macam aktifitas 

manusia dan barang serta pergerakan sudah 

selayaknya dipenuhi oleh pewadahan ruang yang 

dapat mengakomodasi pemenuhan kebutuhan, 

tidak terkecuali bangunan. Bangunan arsitektur ada 

sebagai wujud pemenuhan kebutuhan ruang serta 

memberi ruang gerak manusia untuk berinteraksi 

dan berhubungan sosial antar sesama. (Lisa. D, 

2021).  Arsitektur sebagai salah satu unsur 

kebudayaan dapat dipandang sebagai pengetahuan 

yang memasalahkan pemberian bentuk serta 

mengandung makna yang tak dapat dipisahkan 

dengan segenap aktivitas kehidupan manusia 

(Suardana, I.N.G. 2015). 

Aktifitas beraksitektur berhubungan dan 

berdampak terhadap perkembangan suatu 

bangunan dalam kawasan kota. Bangunan -

bangunan kota memiliki nilai dari sudut pandang 

penghuni kota. Salah satu nya adalah bangunan 

DASWATI. Lokasi bangunan DASWATI berada 

merupakan lokasi peruntukan perdagangan dan 

pusat perniagaan serta perkantoran juga 

mendukung kawasan hiburan dalam hal ini pusat 

olah raga. Bangunan daswati seperti yang sudah 

kita kenal memiliki arti penting. Bangunan tersebut 

selayaknya perlu dijaga keberadaannya, 

dilestarikan untuk tujuan tertentu yang memiliki 

arti penting bagi sejarah kota di provinsi lampung 

(Lisa. D, 2020).  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali 

ini mengusung tema adaptasi rumah DASWATI. 

Adaptasi bangunan rumah DASWATI mengacu 

pada peraturan pengembangan bangunan seperti 

yang tertuang dalam undang-undang cagar budaya, 

yakni UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 

Budaya, pasal 1 ayat 9. Adaptasi bangunan dalam 

hal ini bangunan cagar budaya merupakan upaya 

mailto:hendri@unimed.ac.id
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pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang 

lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan 

melakukan perubahan terbatas yang tidak akan 

mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau 

kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai 

penting. Hal ini tercantum dalam undang-undang 

cagar budaya pasal 1 ayat 32. Sehingga diharapkan 

dengan kegiatan adaptasi dilakukan penyesuaian 

kawasan bangunan akan meningkatkan kualitas 

lingkungan kawasan kota.  

 

1.1. Adaptasi 

Adaptasi merupakan suatu kegiatan terhadap 

perlakuan bangunan yang dikategorikan sebagai 

bangunan cagar budaya. Adaptasi termasuk dalam 

kegiatan pelestarian. Kegiatan pelestarian pada 

bangunan yang termasuk dalam kategori bangunan 

cagar budaya bisa dilakukan antara lain dengan 

dengan kegitan restorasi. Restorasi dilakukan untuk 

tujuan mengembalikan kondisi fisik dengan cara 

memperbaiki, memperkuat dan/atau 

mengawetkannya.  (Lisa, D., dkk. 2020).   

Konsep adaptasi lebih cocok menyesuaikan 

kondisi saat ini, dimana kebutuhan, permintaan 

prioritas terhadap situasi perkembangan kawasan 

suatu kota menjadi lebih dominan. Keberadaan 

bangunan yang termasuk dalam kategori cagar 

budaya umumnya terletak di pusat kota, sehingga 

hal ini menjadi tantangan bagi semua warga 

termasuk pemangku kepentingan.  

  

1.2. Pelestarian cagar budaya 

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk 

mempertahankan keberadaan cagar budaya dan 

nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan 

dan memanfaatkannya. (UU CB No. 11 Tahun 

2010, pasal 1 ayat 22). 

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat 

kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan 

cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar 

budaya dan kawasan cagar budaya di darat 

dan/atau di air yang perlu dilestarikan 

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi 

sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama 

dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 

(UU CB No. 11 Tahun 2010, pasal 1 ayat 1). 

Pelestarian cagar budaya dilakukan 

berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademik, teknis 

dan administrasi, seperti yang tercantum dalam 

undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 

tentang cagar budaya pasal 53 ayat 1.  

 

1.3.  Adaptive reuse 

Perlindungan benda bersejarah merupakan 

bagian utama dari perencanaan perkotaan. Jauh 

lebih berarti daripada museum untuk benda 

arsitektur bersejarah, perindungan benda bersejarah 

ini meliputi penggunaan kembali yang bersifat 

adaptif, rehabilitasi, dan pembangunan kembali 

daerah-daerah kuno, biasanya terletak pada pusat 

daerah perkotaan. (Catanese, A.J dan Snyder, J.C., 

1992). 

Adaptive reuse merupakan suatu istilah 

memodifikasi suatu tempat untuk fungsi yang 

diusulkan atau disesuaikan dengan fungsi eksisting. 

Dalam arti lain, adaptive reuse merupakan salah 

satu solusi yang dinilai paling tepat dalam 

menghidupakn kembali suatu gedung yang bernilai 

sejarah adalah dengan langkah membuat suatu 

fungsi baru dari fungsi lama pada bangunan 

tersebut. (Rihadiani, R., R. 2021). 

Adaptive Reuse merupakan merupakan salah 

satu tindakan konservasi pada bangunan cagar 

budaya, dimana dalam kegiatan adapative reuse 

akan menghasilkan fungsi baru pada bangunan 

cagar budaya tanpa menghilangkan nilai dan 

karakter kesejarahan bangunan tersebut.   

Umumnya, guna mempertahankan keaslian 

bahan pada bangunan umumnya tetap 

menggunakan bahan alami sekitar tempat tinggal 

bangunan asli ada. Dengan istilah arsitektur 

biologis. (Fadilasari, D & Lisa, D., 2020). 

Arsitektur biologis sebagai pendukung komponen 

bangunan arsitektur secara keseluruhan lebih 

mengutamakan bahan bangunan yang ada di alam 

sekitar mereka. Seperti, kayu (balok dan papan), 

bambu (bulat dan belah/pelepah), dan pelapis atap 

organik (atap ijuk atau atap alang-alang).  

 

1.4. Kelurahan Enggal 

Kelurahan Enggal masuk dalam Kecamatan 

Enggal, Kota Bandar Lampung. Terletak di pusat 

kota dengan segala macam dinamika kegiatan  

yang berlangsung didalamnya. Berbagai aktivitas 

mengiringi perkembangan kawasan kota sehingga 



 
PROSIDING SENAPATI 

 (SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT TEKNOLOGI DAN INOVASI) 
BANDAR LAMPUNG, 08 AGSTUS 2022 

E-ISSN: 2685-0427 

160 

 

menjadikan kelurahan enggal menyesuaikan 

dengan fungsi kota saat ini.  

Kelurahan enggal memiliki jumlah penduduk 

sebesar 30.164.000 ribu jiwa (sumber BPS Kota 

Bandar Lampung, Mei 2020). Dengan laju 

pertumbuhan penduduk pertahun sebesar dua (2) 

jiwa. Memiliki enam (6) kelurahan,  tiga belas (13) 

lingkungan dan seratus dua puluh (120) rukun 

tetangga (RT).  

 

Gambar. 1. Lokasi rumah daswati sumber: 

google.com/masp.imagery@2021 

2. Bahan dan Metode 

Bahan yang dipakai adalah alat tulis, kamera 

digital, alat ukur serta kertas yang mendukung data 

terkumpul secara baik. Ditunjang dengan 

perekaman data melalui perangkat komputer.  

Metode yang di pakai adalah deskriptif 

kualitatif dan sosialisasi gagasan usulan program. 

Kegiatan diawali dengan pengumpulan data 

sekunder dan primer yang selanjutnya di sinergikan 

dengan teori terkait untuk pengolahan data secara 

objektif dan menyebarkannya dalam bentuk 

sosialisasi kepada stakeholder/pemangku 

kepantingan. 

 

3. Hasil dan pembahasan.  

Hasil dan pembahasan berisi hasil 

pengamatan kegiatan di lapangan dan hasil diskusi 

dari sosialisasi kegiatan di lingkungan kelurahan 

enggal untuk mendapatkan gambaran yang 

diinginkan ke masa yang akan datang. 

Hasil dari kegiatan ini berupa produk usulan 

perencanaan dan rancangan dalam bentuk skematik 

rancangan secara umum berdasarkan pada hasil 

diskusi yang menyasar pada kepentingan umum 

dan keterkaitan fungsi dalam kawasan kota.   

 

3.1. Adaptasi rumah daswati dalam lingkup 

kawasan kota  

Penyesuain bangunan dalam konteks kini dari 

rumah daswati yang memiliki arti penting nilai 

sejarah, ilmu pengetahuan, nilai budaya serta 

mewakili masa gaya arsitektur tertentu pada 

masanya bagi terbentuknya provinsi lampung 

sebagai bentuk pelestarian bangunan cagar budaya 

seharusnya tercermin dari arti peran besar para 

pendiri provinsi di rumah ini.  

Kecenderungan memaknai suatu peristiwa 

dan akan selalu dikenang hingga akhir masa 

membutuhkan suatu ruang/tempat peringatan 

seperti bangunan museum atau rumah informasi 

sejarah (RIS). Karena dianggap sebagai saksi bisu 

dari suatu peristiwa besar dari provinsi ini, maka 

sudah selayaknya bangunan rumah daswati 

dijadikan sebagai bangunan museum atau rumah 

informasi sejarah bagi generasi masa datang. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Peta kondisi potensi keterhubungan 

bangunan rumah daswati terhadap fungsi kawasan 

sekitar. Sumber : observasi lapangan, 2021. 

 

Hasil pengamatan lapangan memperlihatkan 

keterhubungan bangunan rumah daswati terhadap 

kondisi fungsi kawasan secara keseluruhan yang 

memiliki peranan besar terhadap kualitas ruang 

kota dan sebagai obyek utama bangunan kawasan.  

 

 

 

 

 

 

Pusat perdagangan, perkantoran dan jasa 

Hotel grand mercure lampung 
Lapangan merah enggal 

RSIA Anugerah Medika 

Bangunan rumah daswati 
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3.2. Bangunan rumah daswati   

Bangunan rumah daswati kondisi saat ini 

(2021) masih utuh yakni konstruksi panggung, 

dinding, atap bangunan bagian depan, konstruksi 

lantai, plafon, serta rangka atap dalam kondisi baik 

dan sesuai bentuk asli seperti dulu (tahun 1936). 

seperti dalam gambar 3.2. Dinding tembok dan 

mberbatas tegas khas tiang kayu yang dominan. 

Secara keseluruhan rangka kayu pada kusen pintu 

dan jendela memperkaya material lokal. Demikian 

juga halnya dengan atap bangunan yang 

menggunakan atap tanah (genteng) seperti 

bangunan belanda pada umumnya yang dibangun 

di tanah jajahannya, yakni indonesia dengan 

penyesuaian iklim tropis indonesia.  

 

 
Gambar 3.2. Rumah daswati tahun 1936 (Lisa, D., 

dkk. 2020). Sumber : 

https://aredmapleleaf.wordpress.com/ 
 

 

 
 

Gambar 3.3. gambar ilustrasi rumah daswati saat 

ini - kondisi observasi lapangan. (sumber : Lisa, D., 

dkk. 2020). 

 

  
 

Gambar 3.4. gambar ilustrasi rumah daswati saat 

ini-kondisi observasi lapangan (sumber : Lisa, D., 

dkk. 2020). 

 

Secara keseluruhan bagian bangunan rumah 

daswati masih utuh walau beberapa bagian 

belakang sudah mulai hancur akibat bahan dan 

konstruksi bangunan yang sudah mulai rapuh 

termakan usia dan waktu. 

Bangunan rumah daswati sediakala 

dimanfaatkan untuk penyesuaikan pengembangan 

sebagai bentuk perlindungan bangunan dalam 

konteks pelestarian serta perlindungan terhadap 

bangunan tersebut.  

 

3.3. Denah  

 

 
 

Gambar 3.5. gambar denah rumah daswati- 

kondisi observasi lapangan. (sumber : Lisa, D., 

dkk. 2020). 

 

Dari gambar 3.5 memperlihatkan denah 

rumah daswati saat ini (2020). organisasi ruang 

disesuaikan dengan fungsi yang terjadi (dengan 

keyakinan bentuk ruang sesuai dengan kondisi asal 

KETERANGAN :  

Denah bangunan terdiri dari :  

1. Teras 

2. Ruang penerima tamu 

3. Ruang keluarga  

4. Ruang kamar tidur 

5. Koridor menuju area 

bangunan di belakang 

6. Toilet/km 

7. Gudang 

8. Dapur  

1. Bahan atap 

genting tanah, 

sesuai bangunan 

asli (data 1936). 2. Bahan kusen 

pintu dan 

jendela, sesuai 

bangunan asli 

(data 1936). 

3. Bahan 

dinding 

tembok, sesuai 

bangunan asli 

(data 1936). 

4. Bahan konstruksi rangka 

atap balok kayu dan 

pelapais plafon papan 

kayu, sesuai bangunan 

asli (data 1936). 

5. Bahan konstruksi 

rumah panggung kayu, 

sesuai bangunan asli 

(data 1936). 

Bangunan asli 

Bangunan tambahan 
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dibangunnya rumah ini, yakni berdasarkan sumber 

yang tertulis pada foto tahun 1936).  

Dari observasi lapangan dilakukan serta 

diskusi bahwa kondisi ruang dalam bangunan 

rumah daswati tetap dipertahankan sesuai dengan 

kondisi sekarang. Adapun pertimbangan para 

pendiri atau tokoh memiliki peran masing-masing 

dalam melakukan kegiatan saat itu, sehingga ruang 

yang terbentuk seperti aslinya. 

Dan sekiranya bangunan tetap dirancang 

sebagai museum daswati atau rumah informasi 

sejarah (RIS) provinsi lampung, atau fungsi lain 

dengan konteks serta konsep saat ini, seperti pusat 

bisnis, pusat budaya, pusat kajian informasi 

sejarah, dan sebagainya tetap memperhatikan nilai 

penting bangunan, pengembangan yang diijinkan 

adalah tanpa atau sekecil mungkin melakukan 

perubahan pada bangunan.   

 

4. Kesimpulan:  

Adaptasi rumah daswati dalam konteks 

pelestarian dimungkinkan adanya perubahan untuk 

fungsi yang diusulkan untuk dilakukan dalam 

penyesuaian fungsi baru pada bangunan yang 

terduga bangunan cagar budaya. 

Fungsi baru tersebut bisa berupa bangunan 

pusat kajian sejarah, rumah informasi sejarah 

(RIS), museum daswati atau fungsi bisnis lain 

dalam locus yang masih mempertahankan keaslian 

sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian 

bangunan cagar budaya. 
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PENUTUP 

Prosiding ini disusun berdasarkan full paper dari 26 peserta yang mengumpulkan dari 

seluruh Indonesia. Tulisan karya ilmiah dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran akan kegiatan yang dilakukan oleh 

masing-masing peserta. Diharapkan Prosoding ini dapat memberikan kontribusi kepada 

para pembaca dalam mendapatkan ide, ilmu pengetahuan, ataupun wawasan.  

Terimakasih Kami ucapkan dari segenap Panitia Senapati 2021 atas partisipasi seluruh 

peserta dalam kegiatan ini serta kepada seluruh pembaca. Kami berharap untuk 

kedepannya Kegiatan Senapati ini akan dapat memberikan yang lebih baik lagi kepada 

seluruh masyarakat Indonesia.  

       Bandar Lampung, 09 Agustus 2022 

       Penulis, 
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